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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόµνηµα είναι δοµηµένο µε χρονολογική σειρά σε όλες του τις 
θεµατικές. Σηµειώνεται ανάµεσα σε γραµµές και µε το πρόθεµα µε έντονους 
χαρακτήρες « Μετά την εκλογή µου ως λέκτορας [ή επίκουρος επί θητεία ή 
αναπληρωτής καθηγητής] στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του 
Παντείου Πανεπιστηµίου ή «Μετά το διορισµό µου» ή «Μετά την κατάθεση της 
υποψηφιότητάς µου στη θέση του λέκτορα [ή επίκουρου επί θητεία ή 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	  
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
	  
	  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  

n Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεµένος µε την Μαριλένα  
 Κατσίµη, τρία παιδιά (Γιώργος 2000, Κατερίνα 2002, Μάγια 2006) 

n Ηµεροµηνία Γέννησης:      6  Φεβρουαρίου 1969	  
n Τόπος Γέννησης:                Αθήνα	  

 
 

 
1986 Αποφοίτησα από το 10ο Λύκειο Αθηνών µε το βαθµό Άριστα (19 1/12) και 

εισήλθα στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στη 
Κοµοτηνή	  

 
 

Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ	  
 
1991 Πτυχίο Νοµικής Σχολής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Κοµοτηνή, µε 

το Βαθµό Λίαν Καλώς 	  
 
1992 Δίπλωµα Εµπεριστατωµένων Σπουδών (D.E.A.) Πολιτικών Επιστηµών « Η 

πολιτική και πολιτιστική οικοδόµηση της Ευρώπης », στο Ινστιτούτο 
Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Robert Schuman του 
Στρασβούργου Γαλλίας µε το βαθµό Λίαν Καλώς “Αssez Bien” (15/20) 	  

 
1995 LLM (master) Θεωρίας του Δικαίου, στην Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Θεωρίας 

του Δικαίου των Katholieke Universiteit Brussel, και Facultés 
Universitaires Saint Louis των Βρυξελλών Βελγίου µε τη διάκριση magna 
cum laude (85%)	  

 
1996 Διδάκτορας Δηµοσίου Δικαίου του Πανεπιστηµίου Picardie Jules Vernes της 

Αµιένης Γαλλίας, µε Ανωτάτη Διάκριση, Άριστα. “Mention Très honorable” 
και την τιµητική χορήγηση του ειδικού καθεστώτος « Ευρωπαϊκού 
διδακτορικού » (βλ. παρακάτω)  
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ΙΙ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
 

1992 (Μάρτιος-Ιούνιος) Ασκούµενος και υπότροφος του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο Γαλλίας  

 
1992 (Σεπτέµβριος-Νοέµβριος) Υπότροφος της Διεύθυνσης Δικαιωµάτων του  

Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εκπόνηση έρευνας  
 
1992 (Ιούνιος) Υπότροφος στα Σεµινάρια της Ακαδηµίας Ευρωπαϊκού Δικαίου 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ιταλία). 
 
1992 (Ιούλιος) Υπότροφος στην 23η Σύνοδο Διδασκαλίας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο Γαλλίας). 
 
1994 (Αύγουστος) Συµµετείχα στη Σύνοδο του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και 

Διεθνών Σχέσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης µε 
θέµα « Οικουµενικότητα και Περιφερειακότητα στο διεθνές σύστηµα ».  

 
1994 (Σεπτέµβριος) Υπότροφος στα Σεµινάρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 

του Παντείου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα µε θέµα την Επίλυση των 
Διεθνών Συγκρούσεων. 

 
1996 Κάτοχος της σφραγίδας του Ευρωπαϊκού Διδακτορικού σύµφωνα µε την 

Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ΧΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 Όροι για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διδακτορικού είναι:  

α) η σύνθεση της διµελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές που ανήκουν σε 
Πανεπιστήµια δύο άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν προκειµένω 
από τους κ.κ. Χ. Ροζάκη, Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και G. Haarscher, καθηγητή Πολιτικής φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο 
των Βρυξελλών  
β) η σύνθεση της επιτροπής υποστήριξης από καθηγητές άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών (Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο) πέραν αυτού στο οποίο 
υποστηρίχθηκε το διδακτορικό. Εκτός των δύο προαναφεροµένων κ.κ. Haarscher 
και Ροζάκη, συµµετείχε και ο κος P. Thornberry, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του 
Πανεπιστηµίου του Keele Ηνωµένου Βασιλείου.  
γ) η υποστήριξη της διατριβής σε δύο επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε. - εν προκειµένω 
τα αγγλικά και τα γαλλικά	  
δ) η παραµονή του υποψηφίου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής σε 
ερευνητικό ινστιτούτο άλλου κράτους, εν προκειµένω µια ακαδηµαϊκή χρονιά στην 
Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Θεωρίας του Δικαίου στις Βρυξέλλες. 	  

 
 
1998 - 2000 Μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών 

για την εκπόνηση   έρευνας διάρκειας δεκαοχτώ µηνών.   
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ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Πριν την εκλογή µου ως µέλος ΔΕΠ:	  
 
Α. Στο Συµβούλιο της Ευρώπης (1992-1994)	  
Στο Συµβούλιο της Ευρώπης υπηρέτησα περίπου για δύο χρόνια: από το 
Σεπτέµβριο του 1992 έως τον Ιούλιο του 1994, στην αρχή ως ασκούµενος και µετά 
ως υπάλληλος προσωρινού χαρακτήρα για ενάµισι χρόνο. 
 
1992 – 1993 (Σεπτέµβριος 92 - Ιανουάριος 93)  
Ασκούµενος επί πληρωµή για τέσσερις µήνες στην Επιτροπή Νοµικών Υποθέσεων 
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Υπό αυτή την ιδιότητα - που αποτέλεσε και την πρώτη 
µου επαγγελµατική εµπειρία - συνέταξα µια σειρά γνωµοδοτήσεων µε αντικείµενο 
σχέδια νόµου κρατών της Κεντρικής Ευρώπης σχετικά µε τα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων. Aυτό που εξέταζαν οι εν λόγω γνωµοδοτήσεις ήταν η συµβατότητα 
των νοµοσχεδίων µε τα υπό κύηση νοµοθετικά δεδοµένα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και αποτελούσαν - ανάµεσα σε άλλα - κριτήριο για την ένταξη των εν 
λόγω κρατών στο Συµβούλιο της Ευρώπης.  
 
1993-1994 (Φεβρουάριος 93 - Ιούλιος 94) 
 

• Υπάλληλος στην Υπηρεσία Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο Γαλλίας).  

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, ασκούσα καθήκοντα στον τοµέα πληροφόρησης 
µε έµφαση : 
1) στην οριζόντια διασύνδεση των διαφορετικών υπηρεσιών του οργανισµού µε 
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση µέσω τις διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, 
λόγου χάρη διασκέψεων, ηµερίδων, εκθέσεων.	  
2) στην σύνταξη δελτίων πληροφόρησης (fiches d’information) του κοινού, 
οριζόντιας νοµικής ενηµέρωσης των υπηρεσιών του οργανισµού και ειδικότερα 
της Γενικής Γραµµατείας στα ακόλουθα ζητήµατα επικαιρότητας :  
Προστασία των Μειονοτήτων, Δικαίωµα Ασύλου-Πρόσφυγες, Προστασία του 
Περιβάλλοντος, Βιοηθική, Δικαιώµατα του Παιδιού, Το Συµβούλιο της Ευρώπης 
και τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. 	  
3) Ειδικότερα, για τα θέµατα Προστασία των Μειονοτήτων και Δικαίωµα Ασύλου-
Πρόσφυγες είχα την επιµέλεια της οργάνωσης Τοµέων Πληροφόρησης (cellules 
d΄information) που περιέχουν όλη τη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
καθώς και τις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών-µελών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Οι τοµείς πληροφόρησης διατίθενται έκτοτε στη βιβλιοθήκη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και συνεχώς ανανεώνονται. 
4) Επίσης µετέφρασα στα ελληνικά το βιβλίο “Το Συµβούλιο της Ευρώπης: 
δραστηριότητες και κατακτήσεις”. 
Από τον Ιανουάριο 2000 (αρχικά ως ειδικός επιστήµονας και κατόπιν ως 
εξωτερικός συνεργάτης) ως τον Σεπτέµβριο 2009, σχεδιαστής και συντονιστής 
του προγράµµατος Ευνοµία που αφορά την προώθηση θεσµών ombudsman 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιούνταν µέσω έκτακτης 
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χρηµατοδότησης της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Συµβούλιο της Ευρώπης υπό την 
αιγίδα του τελευταίου. Συνίστατο στην παροχή θεσµικής τεχνογνωσίας 
(institution building) σε θέµατα διαµεσολάβησης από τον Έλληνα Συνήγορο του 
Πολίτη σε οµόλογους νεοσυσταθέντες θεσµούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ή στα 
εθνικά Κοινοβούλια που έχουν επιφορτιστεί την ευθύνη της δηµιουργίας 
ombudsman. Υλοποιείται κυρίως µέσω αποστολών ειδικών επιστηµόνων του 
Συνηγόρου του Πολίτη στις χώρες αυτές, εκπαιδευτικών επισκέψεων στελεχών 
από χώρες της ΝΑ Ευρώπης στον Συνήγορο του Πολίτη και παροχή 
γνωµοδοτήσεων για συναφή µε τη διαµεσολάβηση ζητήµατα σε διµερές και 
διεθνές επίπεδο. Τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα σε 
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της 
Ευρώπης ή τον ΟΑΣΕ στην Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Βοσνία, Σλοβακία και Σλοβενία. Προσωπικά, έχω συµµετάσχει σε βραχείας 
διάρκειας αποστολές του Συνηγόρου του Πολίτη σε Κόσοβο, Σερβία και Βοσνία 
(πρβλ. αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 
www.synigoros.gr/eunomia).  	  
 
Η.  Στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου – Ίδρυµα Τσάτσου 
(περιοδική συνεργασία από το 2008)	  
 
Με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου συνεργάζοµαι περιοδικά από το 
1998, κυρίως µε συµµετοχές µου σε εκπαιδευτικά σεµινάρια θεσµικής 
υποστήριξης προορισµένα για δηµοσίους λειτουργούς και εµπειρογνώµονες από 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (πρβλ. αναλυτικά υπό V). Επιπλέον, τον Μάρτιο 2001 
µου ανατέθηκε ο συντονισµός ερευνητικής οµάδας µε αντικείµενο τη σύνταξη 
έκθεσης µε θέµα την ελληνική µειονότητα στην Αλβανία. Στην οµάδα συµµετείχαν 
οι Λ. Μπαλτσιώτης, Κ. Τσιτσελίκης και Τ. Τέλλογλου. Τον Μάιο 2001 
πραγµατοποιήθηκε βραχείας διάρκειας αποστολή της οµάδας στην Αλβανία (25/5 
–31/5) και ακολούθησε η σύνταξη της έκθεσης που παραδόθηκε τον Ιούνιο 2001 
στο Ίδρυµα Τσάτσου και από εκεί στο γραφείο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών 
(πρβλ. άρθρο αρ. 20). 	  
 
           	  
 
Μετά το διορισµό µου ως λέκτορας το Νοέµβριο του 2003 στο Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας διατήρησα τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και του Συνηγόρου του Πολίτη για τις ανάγκες 
υλοποίησης του προγράµµατος Ευνοµία. Το πρόγραµµα, από τον Ιανουάριο 2004, 
τέθηκε υπό την αιγίδα του γραφείου του Επιτρόπου για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης (κκ. Alvaro Gil Robles τότε και Τhomas 
Hammarberg αργότερα). Το πρόγραµµα επέκτεινε την παρουσία του, πέρα από 
τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην Τουρκία, την περιοχή του 
Καυκάσου (Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν) και το Καζακστάν. Το πρόγραµµα 
διοικούνταν  από µια τριµελή επιτροπή την οποία αποτελούν ο έλληνας 
Συνήγορος του Πολίτη, ο Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής και ο Επίτροπος για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ο οποίος διαχειρίζεται τα διαθέσιµα κονδύλια.  Ως 
συντονιστής του προγράµµατος, αναφερόµουν και λογοδοτούσα σε αυτήν την 
επιτροπή. Υπό την ιδιότητα του συντονιστή του προγράµµατος, υπήρξα 
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επιστηµονικός και οργανωτικός υπεύθυνος των δράσεων του προγράµµατος. Το 
πρόγραµµα έληξε τον Αύγουστο 2009. 
 
Μετά το διορισµό µου ως επίκουρος επί θητεία τον Ιούλιο 2008 διατήρησα για 
ένα χρόνο τη θέση του συντονιστή του προγράµµατος Ευνοµία του Συνηγόρου του 
Πολίτη ως τη λήξη του προγράµµατος τον Σεπτέµβριο 2009.	  
 
Θ.  Συντονιστής (project leader) του προγράµµατος διδυµοποίησης (“twinning 
project”) µεταξύ ενός consortium του Έλληνα κα Ολλανδού Συνηγόρου του 
Πολίτη και του Σέρβου οµόλογου θεσµού µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Support to the strengthening of the Ombudsman Office SR 07 IBJH 
01 - 2009-2011).	  
 
Υπό την ιδιότητα του leader του προγράµµατος αυτού (Σεπτέµβριο 2009 µε 
Σεπτέµβριο 2011) είχα υπό την ευθύνη µου το συντονισµό των αποστολών των 
Short Term Experts στο Βελιγράδι, την επιλογή των προσώπων για κάθε 
αποστολή µε βάση το επί µέρους αντικείµενο, την επίβλεψη των reports της κάθε 
αποστολής, τη συµµετοχή ανά τρίµηνο στα steering committees του 
προγράµµατος όπου συζητούνταν και αποφασίζονταν η εν γένει λειτουργία του, 
την επαφή µε το Σέρβο, Έλληνα και Ολλανδό Συνήγορο σχετικά µε τα ζητήµατα 
στρατηγικής των θεσµών αναφορικά µε το πρόγραµµα, την ενηµέρωση όλου του 
εµπλεκόµενου προσωπικού και την ευθύνη της συνολικής εύρυθµης λειτουργίας 
του προγράµµατος.  
            
 
Ι. Τον Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο 2015 διορίστηκα ειδικός σύµβουλος στο 
Υπουργείο Εσωτερικών µε αρµοδιότητα σε ζητήµατα µεταναστευτικής 
πολιτικής. Με την ιδιότητα αυτή, ασχολήθηκα κυρίως µε την παραγωγή του 
νόµου 4332/2015 που αφορά τη µεταρρύθµιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 
 
 
 
 
 

ΙV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ   
 
 
Ι. Πριν την εκλογή ως µέλος ΔΕΠ: 
 
A. Πανεπιστήµιο Picardie Jule Vernes της Αµιένης	  
 
Για την ακαδηµαϊκή χρονιά 1995-1996, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέµεινα 
στην Αµιένη Γαλλίας για την ολοκλήρωση της διδακτορικής µου διατριβής, 
συµµετείχα υπό τον καθηγητή Δηµοσίου Δικαίου A.Fenet στο πλαίσιο του 
Διπλώµατος Εµπεριστατωµένων Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου (D.E.A. Droit 
Européen) του Πανεπιστηµίου Picardie στην παράδοση σεµιναρίων µε αντικείµενο	  
 - Προστασία των µειονοτήτων στην Ευρώπη (6 ώρες)	  
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 - Ευρωπαϊκή Ένωση και Συµβούλιο της Ευρώπης: δύο τάξεις 
δικαιωµάτωντου ανθρώπου (8 ώρες)	  

 - Πολιτική επιστήµη - δηµόσιο δίκαιο – δικαιώµατα  στην Ευρώπη (8 ώρες)	  
 
B. Centre Prancophone d΄Etudes Supérieures	  
 
Για την ακαδηµαϊκή χρονιά 1996-1997 έχω συµµετάσχει στις παραδόσεις των 
ακολούθων γνωστικών αντικειµένων στην γαλλική γλώσσα στο Centre 
Prancophone d΄Etudes Supérieures, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα ως 
παράρτηµα των Πανεπιστηµίων Paris ΧIII και Grenoble Pierre Mendès France: 

- Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο (Droit social européen) στο τέταρτο έτος της 
Σχολής Κοινωνικής και Οικονοµικής Διοίκησης, ParisXIII.	  
- Κοινοτικό Δίκαιο (Droit communautaire) στο τρίτο έτος της Σχολής 
Κοινωνικής και Οικονοµικής  Διοίκησης, Paris XIII.	  
- Διοικητικό Δίκαιο (Droit Administratif) στο δεύτερο έτος της Νοµικής 
Σχολής, GrenoblePierre Mendès France	  
- Δηµόσιο Δίκαιο(Droit public)  στο πρώτο έτος της Νοµικής Σχολής 
GrenoblePierre Mendès France	  

 
Γ. Πανεπιστήµιο Αθηνών 	  
 
Συνεργαζόµενος διδάσκων:	  
- Υπεύθυνος Σεµιναρίου, προσκεκληµένος από τον καθηγητή κ. Θ. Παπαχρίστου, 
στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα της Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νοµικής 
Σχολής, µε αντικείµενο  «Ανθρώπινα Δικαιώµατα στην Βοσνία». Το σεµινάριο 
έλαβε χώρα τον Δεκέµβριο 1998. 	  
- Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 1998-1999, δίδαξα στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραµµα Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώµατα του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών µαζί µε τον αν. καθηγητή Α. Ηρακλείδη σε 
τέσσερις τρίωρες ενότητες το µάθηµα Διεθνείς Οργανισµοί και ανθρώπινα 
δικαιώµατα	  
- Προσκεκληµένος τον Μάρτιο 2000 από την αν. καθηγήτρια κ.Χ.Δίπλα στο 
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πολιτικού 
Τµήµατος της Νοµικής Σχολής, για ένα µάθηµα µε αντικείµενο  «Ανθρώπινα 
δικαιώµατα και διεθνής κοινότητα». 	  
 
Διδάσκων αυτοτελούς µαθήµατος «Το µειονοτικό φαινόµενο στα Βαλκάνια»	  
Το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002,  2002-2003 και 2003-2004 
δίδαξα µάθηµα (ένδεκα τρίωρων διδακτικών ενοτήτων) µε τίτλο «Το µειονοτικό 
φαινόµενο στα Βαλκάνια» στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Πολιτικών Επιστηµών και 
Κοινωνιολογίας του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού, επιχειρείται µια διεπιστηµονική 
προσέγγιση του µειονοτικού φαινοµένου στην Βαλκανική χερσόνησο µε γνωστικά 
εργαλεία την πολιτική – πολιτειακή θεωρία, την πολιτική ιστορία, τις διεθνείς 
σχέσεις, και τέλος, το συνταγµατικό, δηµόσιο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 	  
«Το ερώτηµα που απασχολεί µε έντονο τρόπο την επικαιρότητα από το τέλος του 20ου 
αιώνα σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες αυτού του φαινοµένου στα Βαλκάνια. Θεωρίες 
πολλαπλών και συχνά αντιµαχόµενων αφετηριών επιχειρούν να αποδείξουν την οξυµένη 
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µοναδικότητα του στην περιοχή και, ως εκ τούτου, την αντίστοιχη µοναδικότητα των 
βαλκανικών λαών και των µειονοτήτων τους. Όµως, χωρίς κανείς να παραγνωρίζει τις 
βαλκανικές ιδιοµορφίες στην συγκρότηση, εκφορά και αντιµετώπιση του µειονοτικού 
λόγου, οι εθνοτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν την πτώση των καθεστώτων του 
υπαρκτού σοσιαλισµού είναι ένα ευρωπαϊκό déjà vu, µε καθυστέρηση περίπου µισού και 
περισσότερο αιώνα από την Δυτική Ευρώπη. Οι σχέσεις ανάµεσα σε δικαίωµα στην 
αυτοδιάθεση και µειονοτική προστασία δεν δοκιµάστηκαν για πρώτη φορά στην Βοσνία, 
στο Κόσοβο ή στην πγδΜακεδονίας. Ενάντια στις θεωρίες που βλέπουν στις «πολιτισµικές 
διαφορές» τις παντοδύναµες αιτίες κίνησης των καθυστερηµένων βαλκανικών κοινωνιών, 
σταδιακά συγκροτείται στις µέρες µας, ένα αποµυθοποιητικό θεωρητικό αντίπαλο δέος. 
Κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις από έναν αισιόδοξο φιλελεύθερο ιδεαλισµό και 
από ένα κυνικό ρεαλισµό στη θεώρηση των διεθνών δρωµένων, το µάθηµα επιχειρεί να 
συµβάλει στην παρουσίαση του µειονοτικού φαινοµένου στην βαλκανική, 
χρησιµοποιώντας επίσης τα ακόλουθα casestudies: µια συγκριτική πολιτική προσέγγιση 
της κατάστασης των Μουσουλµανικών/Τουρκικών µειονοτήτων σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία, την πολιτειακή συγκρότηση της Δηµοκρατίας της Βοσνίας,  τη συγκριτική 
µελέτης της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία και της ιστορίας των αλβανόφωνων 
στην Ελλάδα και τέλος,, τις εκφορές του µειονοτικού λόγου στην ελληνική επικράτεια.» 	  

Οδηγός Σπουδών 2003-2004, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Πολιτική Επιστήµη & Κοινωνιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών	  

 

Δ. Πάντειο Πανεπιστήµιο – Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας	  
 
Ως συνεργαζόµενος διδάσκων	  
1. Ξεκινώντας από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000/2001, υπό 
την επίβλεψη του καθηγητή Στέφανου Πεσµαζόγλου έχω αναλάβει συντονιστής 
και διδάσκων [µε τον Κων/νο Τσιτσελίκη] µαθήµατος µε τίτλο: Μειονότητες: 
ιστορία και θεωρία ιδεών. Το µάθηµα αποτελείται από 13 τρίωρα σεµινάρια στο 
πλαίσιο των οποίων διδάσκουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση, ειδικοί 
ακαδηµαϊκοί και ερευνητές. 	  
« Το µάθηµα αυτό αντιµετωπίζει το ζήτηµα των µειονοτήτων στην κοινωνική θεωρία και 
την ιστορία των ιδεών ως ένα κατεξοχήν διεπιστηµονικό διακύβευµα. Με κεντρική 
αναφορά την πολιτική φιλοσοφία και θεωρία των θεσµών, στοχεύει στην αφαιρετική 
παρουσίαση του µειονοτικού ζητήµατος,  µε αφετηρία την ιστορική και φιλοσοφική του 
διαµόρφωση στην πολιτική σκέψη της ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας, την ιστορία του 
διεθνούς δικαίου προστασίας των µειονοτήτων και την εννοιολόγηση της «µειονότητας» 
από τη σύγχρονη νοµική θεωρία  Η συνδροµή των επιστηµών της εκπαίδευσης, της 
πολιτικής ανθρωπολογίας/γεωγραφίας, της κοινωνικής ψυχολογίας και της 
(κοινωνιο)γλωσσολογίας δίνει τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την κατανόηση των 
πολυδιάστατων πτυχών του φαινοµένου των µειονοτήτων όπως αυτό τίθεται στην 
Ευρώπη. Η ενασχόληση µε τη στρατηγική των διεθνών ευρωπαϊκών παραγόντων και 
θεσµών σχετικά µε τις µειονότητες µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, κλείνει την 
ενότητα αυτή η οποία έχει επιχειρήσει να συµβάλει στην απάντηση του θεµελιώδους 
επίκαιρου ερωτήµατος : «πώς τίθεται το ζήτηµα των µειονοτήτων στους καιρούς µας;»».	  
Οδηγός Σπουδών 2001-2002, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 
και Ιστορίας 	  
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2. Ξεκινώντας από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000/2001, υπό 
την επίβλεψη του καθηγητή Στέφανου Πεσµαζόγλου, ανέλαβα συντονιστής και 
διδάσκων [µε τον Κων/νο Τσιτσελίκη] µαθήµατος µε τίτλο: Μειονότητες στην 
Ελλάδα. Το µάθηµα επίσης αποτελείται από 12 τρίωρα σεµινάρια, στο πλαίσιο 
των οποίων διδάσκουν, ύστερα από πρόσκληση, ειδικοί ακαδηµαϊκοί και 
ερευνητές. 	  
«Το µάθηµα διερευνά την ποικιλία της µειονοτικής ετερότητας στην χώρα ως προς την 
σύσταση της ταυτότητας των πληθυσµιακών οµάδων και τη διατήρηση των διακριτών 
χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα η θρησκεία ή η εθνική συνείδηση στην ιστορία του 
ελληνικού συνταγµατικού κράτους. Η αντιµετώπιση της γλωσσικής. θρησκευτικής ή 
εθνοτικής διαφοράς στη χώρα έχει περάσει από ετερόκλητα ιστορικά και πολιτικά 
στιγµιότυπα. Κεντρικό ζήτηµα αποτελεί αυτό της Δυτικής Θράκης. Η διεκδίκηση µιας 
διακριτής σλαβικής ταυτότητας στην ελληνική Μακεδονία αποτελεί ένα επίσης σηµαντικό 
διακύβευµα, ενταγµένο στο ευρύτερο πλαίσιο της νεώτερης βαλκανικής ιστορίας και 
ειδικότερα στην γεωπολιτική του µακεδονικού ζητήµατος. Η ενασχόληση µε την ένταξη 
των µειονοτικών ζητηµάτων στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η µελέτη 
του δικαιοδοτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
οι καταδίκες της Ελλάδας σε ζητήµατα που αφορούν δικαιώµατα µειονοτικών, το δοµικά 
επίκαιρο ζήτηµα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας στη χώρα µας, συνθέτουν ένα 
πολυδιάστατο πεδίο ιστορικής και κοινωνικής έρευνας, συµβολή στην οποία επιχειρείται 
µε το συγκεκριµένο µάθηµα.» 	  
Οδηγός Σπουδών 2001-2002, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 
και Ιστορίας. 	  
 
3. Αυτοτελής διδασκαλία δύο τρίωρων σεµιναρίων στο Master in European 
Studies “The process of building Europe” στο οποίο συµµετέχει το Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µαζί µε άλλα 
τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, υπό την εποπτεία του αν. καθηγητή Π. 
Παπαστράτη. 	  
Τίτλος της διδακτικής ενότητας: Comparative perspectives of minority 
protection in South-Eastern Europe. 	  
 
E. Επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (π.δ. 407, βαθµίδα επίκουρου 
καθηγητή)	  
 
[αυτoτελής διδακτική εµπειρία]	  
 
Από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000/2001 δίδαξα το µάθηµα 
Πολιτειολογία – Σχέσεις κράτους δικαίου στο πρώτο εξάµηνο. 	  
 
«Στο µάθηµα της Πολιτειολογίας ανιχνεύονται εισαγωγικά τα θεµελιώδη κεφάλαια πάνω 
στα οποία δοµείται ο πολιτειολογικός στοχασµός των καιρών µας. Η θεωρητική και 
ιστορική διάρθρωση των εννοιών πάνω στις οποίες δοµείται το δηµόσιο δίκαιο και η 
πολιτική επιστήµη προϋποθέτει µια εισαγωγική οριοθέτηση του ίδιου του γνωστικού 
αντικειµένου της πολιτειολογίας, των κλάδων της επιστήµης του δικαίου και των 
διακρίσεών τους, των πηγών του δηµοσίου δικαίου και τέλος την ανίχνευση του 
ερωτήµατος «τι είναι για το δίκαιο το Κράτος». Ακολουθεί η νοµική σηµασία του όρου 
«Κράτος», η λογική και ιστορική σχέση του µε το Σύνταγµα, η θεωρία των τριών 
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στοιχείων και τέλος, µια εκτενής ενασχόληση µε την έννοια της κυριαρχίας, µε έµφαση σε 
στοιχεία του γερµανικού δηµοσιολογικού στοχασµού του 20ου αιώνα.»	  
Οδηγός Σπουδών 2001-2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα 
Πολιτικών Επιστηµών. 	  
 
Από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000/2001 δίδαξα το µάθηµα 
Συνταγµατική συγκρότηση του Κράτους: οργανωτικές βάσεις του ισχύοντος 
πολιτεύµατος στο δεύτερο εξάµηνο.	  
«Στο µάθηµα της Συνταγµατικής οργάνωσης του Κράτους επιχειρείται µια εισαγωγή στην 
συνταγµατική οργάνωση και λειτουργία του πολιτεύµατος. Σκοπός είναι η αναζήτηση του 
νοήµατος διατάξεων και θεσµών, κανόνων και αρχών του Συντάγµατος που οργανώνουν 
το ισχύον πολίτευµα. Αναλύονται εκτενώς οι θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος σε 
διάρθρωση µε τα όργανα του Κράτους και τις λειτουργίες τους. Η παρουσίαση των 
οργάνων του κράτους σηµασιοδοτείται αποκλειστικά µέσα από τη συνάφεια που αυτά 
παρουσιάζουν µε τις θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος του 1974/86/01 και τέλος 
εννοιολογείται το ίδιο το κράτους δικαίου και η συνταγµατική του υπόσταση, ως 
προϋπόθεση της ίδιας της δηµοκρατίας.» 	  
Οδηγός Σπουδών 2001-2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα 
Πολιτικών Επιστηµών 	  
 
ΣΤ. Διδάσκων σε σεµινάρια της Επιτροπής της Βενετίας του Συµβουλίου της 
Ευρώπης 	  
 
- Το Σεπτέµβρη 2001, έδωσα τρία τρίωρα µαθήµατα σε επιλεγµένους δηµοσίους 
υπαλλήλους από Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του 
προγράµµατος UNIDEM Campus Trieste που διοργανώνεται από την Επιτροπή της 
Βενετίας του Συµβουλίου της Ευρώπης στην Τεργέστη Ιταλίας. Τίτλος της 
διδακτικήςενότητας: Ombudsman and administration accountability institutions 
in modern democracies	  
 
-  Τον Ιανουάριο 2002, έδωσα τρία τρίωρα µαθήµατα σε επιλεγµένους δηµοσίους 
υπαλλήλους από Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του ίδιου 
προγράµµατος στην Τεργέστη Ιταλίας. Τίτλος της διδακτικής ενότητας: The 
Principle of Non-discrimination and the Protection by the Public Administration 
of the Rights of Ethnic, Religious and Linguistic Minorities	  
           	  
 
 
 
Μέλος ΔΕΠ στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου 
Πανεπιστηµίου 
 
 
Στις 13 Δεκεµβρίου 2002 εκλέχτηκα οµοφώνως λέκτορας στο Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου µε προσδιορισµό γνωστικού αντικειµένου 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ: «Συγκριτική πολιτική: Ευρώπη-µειονότητες». Διορίστηκα 
στις 26 Νοεµβρίου 2003 και εντάχθηκα στον Τοµέα Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπου 
παρέµεινα ως το Νοέµβριο 2007, οπότε και εντάχθηκα στον Τοµέα Συγκριτικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Στις 18 Μαρτίου 2008 εκλέχτηκα 
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οµοφώνως επίκουρος καθηγητής επί θητεία µε το αυτό γνωστικό αντικείµενο. 
Διορίστηκα στη θέση αυτή στις 22 Ιουλίου 2008. Στις 30 Μαϊου 2013 διορίστηκα 
αναπληρωτής καθηγητής έχοντας εκλεγεί στη θέση αυτή οµοφώνως τον 
Δεκέµβριο 2012.  
 
 
Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 	  
 
Στο πλαίσιο των διδακτικών µου καθηκόντων έχω αναλάβει τη διδασκαλία των 
ακόλουθων µαθηµάτων σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος 2009-
2010, από τον οποίον παρατίθενται τα αποσπάσµατα περιγραφής του µαθήµατος 
 
1. Μειονότητες στην Ευρώπη   (110428 -  Ελεύθερης επιλογής)	  
 
«Το ζήτηµα των µειονοτήτων στην Ευρώπη είναι κατεξοχήν διεπιστηµονικό διακύβευµα. 
Το µάθηµα αυτό στοχεύει σε µια διττή παρουσίαση της πορείας του µειονοτικού 
ζητήµατος στην Ευρώπη σε επίπεδο ιδεών και γεγονότων. Με κεντρικό άξονα τη πολιτική 
φιλοσοφία και νοµική θεωρία, εστιάζει καταρχάς στη διαµόρφωση του µειονοτικού 
φαινοµένου από τη συστατική σκέψη της ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας. Την ίδια στιγµή, 
το διεθνές δίκαιο προστασίας των µειονοτήτων και η ιστορία των ευρωπαϊκών διεθνών 
σχέσεων, από τον 17ο αιώνα έως σήµερα, επικυρώνει τις θεωρητικές προϋποθέσεις 
ανάδυσης του φαινοµένου που συµβάλλουν στην εννοιολόγηση της «µειονότητας» από τη 
σύγχρονη νοµική θεωρία. Με τη συνδροµή της πολιτικής ανθρωπολογίας και 
κοινωνιολογίας δίνονται επιπρόσθετα αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση των 
πολυδιάστατων πτυχών του φαινοµένου των µειονοτήτων στην Ευρώπη. Το µάθηµα 
αντιµετωπίζει τη στρατηγική των διεθνών ευρωπαϊκών παραγόντων και θεσµών σχετικά 
µε τις µειονότητες µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, συµβάλλοντας στην απάντηση 
ενός θεµελιώδους επίκαιρου ερωτήµατος : «πώς τίθεται το ζήτηµα των µειονοτήτων 
στους καιρούς µας;». Το µάθηµα καταλήγει µε µια αναφορά στο ζήτηµα «Ελλάδα και 
µειονότητες».	  
 
2. Ιδιότητα του πολίτη και µετανάστευση (110417  - Ελεύθερης επιλογής) 
 
«Η ιδιότητα του πολίτη, άλλως ιθαγένεια ή υπηκόοτητα, είναι ο δηµοσίου δικαίου 
δεσµός ενός ανθρώπου µε το κράτος στον λαό του οποίου ανήκει. Η ιδιότητα του 
πολίτη, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου κτήσης της και του τρόπου αφαίρεσής της, 
είναι κυριαρχική πρακτική και δικαίωµα των σύγχρονων κρατών. Η παρουσίασή της 
ξεδιπλώνει τα θεµελιώδη συγκρουσιακά στιγµιότυπα της νεώτερης ιστορίας τους. Οι 
κρισιµότερες στιγµές και µνήµες του ελληνικού πολιτεύµατος, από τη σύσταση του 
ελληνικού κράτους έως σήµερα, «διαβάζονται» µέσα από τις περιπέτειες της ελληνικής 
ιθαγένειας (αυτόχθονες-ετερόχθονες, ελληνικές µειονότητες στα Βαλκάνια, έλληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες και οικονοµικοί µετανάστες).  Η ιδιότητα του πολίτη αναδεικνύεται 
λοιπόν σε µείζονα µηχανισµό κοινωνικής ένταξης και, ταυτόχρονα, πολιτικού 
αποκλεισµού αυτών που το κράτος θεωρεί ανάξιους (πρβλ. επικίνδυνους)  να τη 
φέρουν. Στις µέρες µας, οι πολιτικές ιθαγένειας στον ευρωπαϊκό κόσµο βρίσκονται 
αντιµέτωπες µε την πρόκληση της µετανάστευσης. Η πρόθεση µόνιµης εγκατάστασης 
και η ένταξη των µεταναστών/τριών στον καταµερισµό εργασίας της χώρας κράτους 
υποδοχής καθιστά απαραίτητο τον στρατηγικό επαναπροσανατολισµό των πολιτικών 
ιθαγένειας µε πολιτογραφήσεις αλλοδαπών. Το µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα. Η 
συµµετοχή στο µάθηµα θα αξιολογείται µέσω προφορικών εξετάσεων. Συνιστάται 
ωστόσο ως προαπαιτούµενη η οικείωση των φοιτητών/τριών µε την ύλη και την 
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βιβλιογραφία του µαθήµατος «Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή θεωρία του κράτους και του 
δικαίου».» 
 

3. Τέχνη, ελευθερία και λογοκρισία (110444 - Ελεύθερη επιλογής. Από το 
Σεπτέµβριο 2008)	  

«Η λογοκρισία είναι φαινόµενο σύµφυτο σε σχέσεις εξουσίας: κοινώς, η ανισότητα είναι 
αυτή που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις του περιορισµού ή του ελέγχου του λόγου µεταξύ 
των ανθρώπων. Η άνιση κατανοµή ισχύος σε συνδυασµό µε την κυριαρχία 
συγκεκριµένων ιδεολογιών αποτελεί το πιο εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη 
λογοκριτικών πρακτικών στην τέχνη και το λόγο. Το ιερό, έναντι άλλων, αποτελεί 
κατεξοχήν έµπνευση καλλιτεχνικής δηµιουργίας και αιτία αριστουργηµάτων στο χώρο 
όλων των τεχνών. Από την άλλη, στο όνοµα θρησκευτικών πεποιθήσεων, η ελευθερία 
της τέχνης έχει βάναυσα παραβιαστεί, τόσο στο παρελθόν όσο και σήµερα. Τα δύο αυτά 
µεγέθη – θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία της τέχνης – καλείται να σταθµίσει κάθε 
κοινωνία. Η σύγκρουση τους είναι κατεξοχήν πολιτική υπόθεση και δεν αποτελεί 
θεολογικό ή αισθητικό ζήτηµα. Μπορούν οι ευαισθησίες των θρησκευτικών κοινοτήτων 
να περιορίσουν την ελευθερία του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τι είναι τέχνη; Σε τι βαθµό 
η ελεύθερη τέχνη µπορεί να προκαλεί τις αντιλήψεις περί του θείου µιας θρησκευτικής 
κοινότητας; Υπάρχουν όρια και εάν ναι πώς τίθενται; Σε τελευταία ανάλυση, τι 
σταθµίσεις καλείται κάνει η δηµοκρατία; Πώς εκδηλώνεται η λογοκρισία στο όνοµα του 
θρησκευτικά ιερού, του εθνικά θέσφατου ή ακόµη και του πολιτικά ορθού; Πώς έχει 
διαµορφωθεί ιστορικά το πρόσωπο της λογοκρισίας στην τέχνη; Νησίδες της 
παραδοσιακής µορφής καταστολής της ελευθερίας της τέχνης ή του τύπου από δηµόσιες 
αρχές, επιβιώνουν ακόµη και σήµερα. Ωστόσο, αυτό που περισσότερο από ποτέ 
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη συγκυρία, είναι οι λιγότερο ορατές, αλλά ενίοτε πιο 
δραστικές, εκδοχές αυτοπεριορισµού του ανθρώπινου λόγου, στο όνοµα πολλαπλών και 
ετερόκλητων σκοπιµοτήτων. Tο µάθηµα επιχειρεί να δώσει µια διεπιστηµονική, 
αναλυτική και βιωµατική, απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα και θεµατικές. Είναι 
ελεύθερης επιλογής και σεµιναριακού χαρακτήρα στο οποίο είναι προσκεκληµένοι 
διδάσκονται µε εµπειρία στο ζήτηµα της λογοκρισίας, νοµικοί, εικαστικοί καλλιτέχνες, 
δηµοσιογράφοι κλπ ενώ θα υπάρξουν και προβολές εικαστικών ή άλλων έργων που 
κατά καιρούς έχουν λογοκριθεί στο όνοµα θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών. Το µάθηµα 
αξιολογείται µε γραπτές εξετάσεις ή απαλλακτικές συλλογικές εργασίες των φοιτητών.» 

 
4. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή  θεωρία του κράτους και του δικαίου  110415  

* Το µάθηµα αυτό διδάχθηκε για δύο χρόνια ως ελεύθερης επιλογής (2003-2004), 
για άλλα δύο ως Υποχρεωτικό Επιλογής (2004-2005 και 2005-2006) και τέλος, 
από το εαρινό εξάµηνο του 2007 έγινε Υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 
β΄εξαµήνου. Απο το 2012 είναι υποχρεωτικό µάθηµα του πρώτου εξαµήνου. 
Ακολουθεί η περιγραφή του µαθήµατος:  

“Το µάθηµα αυτό είναι υποχρεωτικό πρώτου εξαµήνου για τους νεοεισερχόµενους 
φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, είναι µια εισαγωγή στο χώρο 
και το χρόνο του νεωτερικού δικαίου και της Πολιτικής Επιστήµης. Λίγα χρόνια πίσω θα 
ονοµάζονταν Εισαγωγή στην Πολιτειολογία, καθώς η Πολιτειολογία εξέφραζε το σηµείο 
συνάντησης δηµοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήµης.  Δεν πάνε πολλά χρόνια που η 
ίδια η πολιτική επιστήµη ήταν ενσωµατωµένη στις έδρες δηµοσίου δικαίου των 
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Το γεγονός ότι σταδιακά η πολιτική επιστήµη απέκτησε την 
δική της αυτοτέλεια ως γνωστικό αντικείµενο δεν σηµαίνει ότι µπορεί και γίνεται να 
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κόψει τους δεσµούς της µε το δηµόσιο δίκαιο. Το µάθηµα αυτό, παρουσιάζει αυτούς τους 
δεσµούς για αρχάριους.    

Μια εισαγωγή στην ιστορική και θεωρητική διάρθρωση των θεµελιακών εννοιών 
πάνω στις οποίες τροχοδροµούνται οι σχέσεις εξουσίας της πολιτικής ευρωπαϊκής 
Νεωτερικότητας, από την εµφάνιση των σύγχρονων συνταγµατικών κρατών έως τις 
σύγχρονες προσπάθειες συγκρότησης µιας υπερεθνικής ευρωπαϊκής πολιτείας.  Το 
µάθηµα προσπαθεί να δώσει µια εισαγωγική απάντηση στα ερωτήµατα:  

 
- Τι είναι δίκαιο; Το δέον και το είναι; 
- Ποιος είναι ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός χώρος  
- Τι είναι σύνταγµα,  
- Τι είναι φιλελεύθερος και δηµοκρατικός συνταγµατισµός;  
- Τι είναι κράτος και ποια τα στοιχεία του; 
- Τι είναι κυριαρχία; 
- Τι είναι αυτοδιάθεση;  
- Τι είναι τα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα; 
- Τι είναι πολίτευµα;  
- Τι είναι λαός και έθνος;   
- Τι είναι κράτος δικαίου; 
  
Τέλος, µε ποιόν τρόπο οι προηγούµενοι όροι εννοιολογούνται µέσω στο πλαίσιο των 
εθνικών συνταγµατικών κρατών και µε ποιόν σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους 
θεσµούς της οποίας εισάγονται οι φοιτητές.  
Οι έννοιες που παρουσιάζονται και αναλύονται - πέραν του ότι συνθέτουν το πεδίο της 
νεωτερικής πολιτειακής τοµής – αποτελούν τα θεµελιώδη αναλυτικά εργαλεία 
πρόσβασής των σύγχρονων ανθρώπων στην κατανόηση του πολιτικού γίγνεσθαι. 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα µιας θεωρητικής 
και ιστορικής  διάρθρωσης των όρων εκείνων πάνω στους οποίους δοµείται η πολιτική 
επιστήµη και το δηµόσιο δίκαιο από τις καταβολές τους έως τη συγκυρία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.   
 
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, τον Ιούνιο 2006, ανέλαβα 
µε τους καθηγητές Στέφανο Παπαγεωργίου και Στέφανο Πεσµαζόγλου, την 
ευθύνη συντονισµού της οµάδας διδασκόντων του µαθήµατος Ελεύθερης 
Επιλογής «Ιστορία και Πολιτισµός της Νεότερης Αλβανίας»(110426). Το 
µάθηµα αυτό διδάσκεται µε τη συνδροµή της συνεργασίας  των Γκασµέντ 
Καπλάνι, Λάµπρου Μπαλτσιώτη και Ηλία Σκουλίδα.  Από την εποπτεία του 
µαθήµατος αυτού απεσύρθηκα το Ιούνιο 2008. 	  
5. Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, διδάσκω, από την 
αρχή της λειτουργίας του Προγράµµατος, στην κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήµης 
στον κύκλο «Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση-Πολιτική Κοινωνιολογία» το µάθηµα 
«Μειονότητες και Νεωτερικότητα: Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα», το οποίο, 
κατ’ουσίαν, είναι το µάθηµα που δίδασκα προηγουµένως αλλά και το 2011-12 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρβλ. 
παραπάνω). Από την αρχή του προγράµµατος αναλαµβάνω ανελλιπώς την 
επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών των µεταπτυχιακών φοιτητών που µε έχουν 
επιλέξει ως σύµβουλο σπουδών πλείστοι εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος. Ακολουθεί η περιγραφή του προγράµµατος από 
τον Οδηγό Σπουδών:	  
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«Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού, επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση του 
µειονοτικού φαινοµένου µε γνωστικά εργαλεία την πολιτική - πολιτειακή θεωρία, την 
πολιτική ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις, και τέλος, το συνταγµατικό, δηµόσιο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ιδέα που διαπερνά το σεµινάριο είναι πως το µειονοτικό φαινόµενο 
είναι µια "ευρωπαϊκή ιστορία". Όλες οι αφαιρετικές έννοιες που το συγκροτούν είναι 
εµπνεύσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής νεωτερικότητας: Το άτοµο, το κράτος, το έθνος, η 
κυριαρχία, τα δικαιώµατα, είναι οι όροι δίχως τους οποίους η εννοιολόγηση των 
µειονοτήτων είναι αδύνατη. Σε αυτή την προοπτική, και το ίδιο το µειονοτικό φαινόµενο 
είναι συστατικό της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Η προστασία των µειονοτήτων που 
κυοφορείται από την αρχή της δεκαετίας του 90 στους ευρωπαϊκούς θεσµούς (Ε.Ε., 
Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ) είναι και αυτή - λίγο ως πολύ - µια περιφερειακή 
ευρωπαϊκή υπόθεση οικουµενικής εµβέλειας, σχετιζόµενη ως προς το περιεχόµενο και τις 
εκφορές της µε τους πρόσφατους βαλκανικούς πολέµους. Το µάθηµα διερευνά 
ειδικότερα τις διαστάσεις του µειονοτικού φαινοµένου στην Βαλκανική, όπου εκτίθενται 
δύο περιπτώσεις: αυτή του πολιτεύµατος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ελληνικής 
µειονότητας στην Αλβανία. Στη συνέχεια, το µάθηµα ασχολείται µε το ζήτηµα των 
µειονοτήτων στην Ελλάδα γενικά και ειδικότερα, µε την περίπτωση της µειονότητας της 
Δυτικής Θράκης, και καταλήγει µε µια διδακτική ενότητα, όπου οριοθετούνται οι σχέσεις 
των παραδοσιακών και των νέων µορφών ετερότητας στην Ελλάδα δια των πολιτικών 
ιθαγένειας του Ελληνικού κράτους». (από τον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ). 

Το µάθηµα αυτό δεν διδάχθηκε την ακαδηµαϊκή χρονιά 2015-2016 (λόγω 
ακαδηµαϊκής άδειας εξωτερικού) και 2016-2017 

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. 
Πέραν από τη συµµετοχή σε τριµελείς και επταµελείς επιτροπές διδακτορικών 
διατριβών, έχω διαρκώς υπό την εποπτεία µου ως επιβλέπων τον µέγιστο αριθµό 
πέντε διδακτορικών διατριβών των: µε εν γένει θεµατογραφία που αφορά 
µειονότητες και ανθρώπινα δικαιώµατα στα Βαλκάνια και Τουρκία, πολιτισµικός 
ρατσισµός και µετανάστευση, πολιτικά δικαιώµατα πολιτών τρίτων κρατών σε 
Ελλάδα και Ευρώπη. Από την εκλογή µου στη θέση του επικούρου επί θητεία 
καθηγητή το 2008 έχω µετάσχει σε εκλεκτορικά µελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Κρήτης και Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ενώ ανήκω στο 
Μητρώο Εξωτερικών Μελών 14 πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην επικράτεια..  

• Τον Νοέµβριο 2012 η Meric Ozgunes υποστήριξετην διδακτορική της 
διατριβή υπο την εποπτεία µου µε τίτλο « The role of NGOs in 
Turkey’s EU accession process: Civil Society programmes and 
“Grassroots” contribution to change in human and minority rights ». 

 
• Το Μάη 2015 η Esra Oszuer  υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή 

υπο την εποπτεία µου µε τίτλο Οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος – 
Ελληνικά και Τουρκικά βιβλία ιστορικής µυθοπλασίας. Το διδακτορικό 
εκδόθηκε το 2016 από τις εκδόσεις Περίπλους.  
 

Γ.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – Διευθυντής του Τοµέα Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης του Τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης και Κοινωνιολογίας του Παντείου Παναπειστηµίου  
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• Από το 2004 µετέχω συνεχώς µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τµήµατος στην Επιτροπή για επιλογή ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε 
ποσόστωση 3%.  

• Στην ακαδηµαϊκή χρονιά 2005-2006 και 2007-2008, 2008-2009 µετείχα 
στην Επιτροπή µετεγγραφών φοιτητών.  

• Έχω µετάσχει τρις στην επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων του 
ΜΠΣ «Πολιτική Επιστήµη και Ιστορία». 

• Aπό το 2013 ως το 2016 υπήρξα µέλος της Επιτροπής Ερευνών του 
Παντείου Πανεπιστηµίου. 

• Τον Νοέµβριο 2016 εξελέγην διευθυντής του Τοµέα Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. 

 
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
Από το Δεκέµβριο 2009 ως τον Ιούλιο 2010 έλαβα εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού 
στο πλαίσιο της οποίας δίδαξα το εαρινό εξάµηνο (Φεβρουάριow 2010-Ιούνιος 
2010) στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Κοινωνικής Θεωρίας του Πανεπιστήµιου 
του Βελιγραδίου. Στο πλαίσιο της άδειας αυτής, δίδαξα στο διδακτορικό φόρουµ 
του Ινστιτούτου (το οποίο παρακολουθούν µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 
φοιτητές) τρία εξάωρα σεµινάριο µε θέµα:  

a. Models on migrants’ and minority integration in liberal democracies	  
b. Minority protection in Europe, 	  
c. Citizenship reform in Greece 

Από τον Σεπτέµβριο 2016 ως τον Ιούνιο 2017  έλαβα εκπαιδευτική άδεια 
εξωτερικού στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποίησα έρευνα στην INALCO Institut 
national des langues et civilisations orientales στο Παρίσι.  Από την 26η Ιουνίου, 
µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατέστην επισκέπτης ερευνητής 
του Ινστιτούτου.   

 
E. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
Πέραν των διδακτικών καθηκόντων µου στο Τµήµα, µνηµονεύω τη διοργάνωση 
εκπαιδευτικής εκδροµής που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των µαθηµάτων 
του προπτυχιακού «Μειονότητες στην Ευρώπη» και του ΠΜΣ «Μειονότητες στη 
Νεωτερικότητα» στην Οχρίδα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της 
Μακεδονίας, την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο, από 30 Νοεµβρίου ως 3 
Δεκεµβρίου 2007.  Στόχος αυτής της εκδροµής στην οποία συµµετείχαν 25 
φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας και 12 του Τµήµατος 
Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ήταν η 
εξοικείωση των φοιτητών µε το βαλκανικό πεδίο µειονοτήτων στις όµορες αυτές 
χώρες, και ειδικότερα µε: α) τις σχέσεις Αλβανικής κοινότητας και κράτους στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, β) την ιστορία των 
σλαβόφωνων προσφύγων του εµφυλίου πολέµου από την ελληνική Μακεδονία 
και τη θέση του στον σύγχρονο πολιτειακό µηχανισµό των Σκοπίων γ) το 
βλαχόφωνο στοιχείο του αλβανικού νότου, και δ) την ελληνική µειονότητα της 
Αλβανίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τον 
Συνήγορο του Πολίτη της πγδΜακεδονίας και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, 
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τοπικούς παράγοντες στην Οχρίδα και Κορυτσά, καθώς και µε τον έλληνα Γενικό 
Πρόξενο στο Αργυρόκαστρο. 
 

 
V. Ερευνητικά προγράµµατα  

 
 

1. Συµµετοχές σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα 
 
• Μέλος του χρηµατοδοτούµενου από την ΕΕ ερευνητικού δικτύου 

NATAC “The acquisition of nationality in EU-memberstates: rules, 
practices and quantitative developments” ( Η κτήση της ιθαγένειας 
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κανόνες, πρακτικές και 
ποσοτικές εξελίξεις) το οποίο τελούσε (2004-2006) υπό το 
συντονισµό του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση της Αυστριακής Ακαδηµίας Επιστηµών. Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος Rainer Bauböck. Ο ερευνητικός στόχος ήταν η 
ταξινόµηση και ανάλυση των κανόνων κτήσης και αφαίρεσης της 
ιθαγένειας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και 
κατέληξε στη δηµοσίευση 2 συλλογικών τόµων. (πρβλ. δηµοσίευµα 
44). Τα µέλη της σύµπραξηςήταντο Institute for European 
Integration Research at the Austrian Academy of Science (AU), 
Centre for Migration Law – Radboud University (NL), Danish 
Institute for Human Rights (DN), European Centre for Welfare 
Policy and Research (AU),  Migration Policy Group (BE) και 
εµπειρογνώµονες για τα 15 κράτη. Εθνικός εµπειρογνώµονας στο 
Εudo Citizenship Observatory (eudo-citizenship.eu) (2009-). Το 
EUDOCITIZENSHIP είναι ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο το οποίο 
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κτήση και αφαίρεση 
ιθαγένειας στην Ευρώπη για πολιτικούς, ακαδηµαϊκούς και 
ερευνητικούς σκοπούς. Το Παρατηρητήριο φιλοξενείται σε µια 
διαδικτυακή πλατφόρµα στο Κέντρο Robert Schuman του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία υπό το 
συντονισµό του καθηγητή  Rainer Bauböck (ΕΠΙ) και Jo Shaw 
(Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου). Υπό την 
ιδιότητα του εθνικού εµπειρογνώµονα για την Ελλάδα καλύπτω τις 
σχετικές µε τη χώρα ειδήσεις, τους συνδέσµους και τη 
βιβλιογραφία καθώς και συντάσσω κατ’ ανάθεση ή κατ’ ίδιαν 
πρωτοβουλία, ειδικές εκθέσεις σχετικά µε το ζήτηµα της ελληνικής 
ιθαγένειας από το 2009, οπότε και ιδρύθηκε (πρβλ. σχετικά σε 
δηµοσιεύµατα 59 και 60). 

 
• Εθνικός εµπειρογνώµονας του δικτύου IMPIC, Immigration Policies 

in Comparison. Το δίκτυο αυτό ερευνά τις µεταναστευτικές 
πολιτικές στα κράτη-µέλη του ΟΑΣΑ και επιχειρεί µια σύγκριση 
τους. Οι δείκτες σύγκρισης που έχουν τεθεί υπό τη µορφή 
λεπτοµερούς ερωτηµατολογίου αφορούν α) τη µεταναστευτική 
εργασία, β) την οικογενειακή επανένωση, γ) τους αιτούντες άσυλο 
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και πρόσφυγες και δ) την πρόσβαση σε δικαιώµατα των οµογενών. 
Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργίας µιας αναλυτικής τράπεζας 
δεδοµένων που θα επιτρέπει τον έλεγχο αιτιών και συνεπειών των 
µεταναστευτικών πολιτικών στα ως άνω πεδία µε συστηµατικό 
τρόπο ενώ η δεύτερη φάση του προγράµµατος (που δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόµη) αφορά τις διοικητές πρακτικές και 
διαδικασίες εφαρµογής των µεταναστευτικών πολιτικών στην 
πράξη. Από τον Μάϊο 2011 η δράση αυτή χρηµατοδοτείται από το  
Πρόγραµµα Emmy Noether του Γερµανικού Ιδρύµατος 
Έρευνας.http://www.wzb.eu/impic 

 
• Εθνικός εµπειρογνώµονας του ερευνητικού δικτύου CITIMP του 

Migration Policy Group (Eudo Citizenship Implementation 
Indicators) To πρόγραµµα αυτό ερευνά την διοικητική πρακτική 
στα ζητήµατα των πολιτογραφήσεων στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την διαδικασία εφαρµογής των 
κανόνων κτήσης της ιθαγένειας των κρατών υποδοχής µεταναστών 
στην πράξη.  Το CITIMP επιχειρεί να αναδείξει και να συγκρίνει 
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας και συγκεκριµένα: α) δηµοσιότητα των 
δυνατοτήτων πολιτογράφησης β) πρόσβαση στα έγγραφα και 
πιστοποιητικά γ)διακριτική ευχέρεια της διοίκησης δ) 
γραφειοκρατία και χρόνοι έκδοσης των αποφάσεων και ε) 
δυνατότητα ενστάσεων. Η συµµετοχή αφορά στην συµπλήρωση 
αναλυτικού ερωτηµατολογίου και τη σύνταξη σχετικής µε τα ως 
ανω έκθεσης το 2012.  
http://eudo-
citizenship.eu/indicators/citimpindicators#.UE2QxMedBWQ 
 

• Εθνικός εµπειρογνώµονας του ερευνητικού προγράµµατος 
«Involontary Losss of European Citizenship: Exchanging Knowledge 
and Identifying Guidelines for Europe (ILEC) της Νοµικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Maastricht Ολλανδίας. Τα αποτελέσµατα του 
προγράµµατος βρίσκονται αναρτηµένα σε: 
http://www.ilecproject.eu/home (2012-2013) 

 
• Εθνικός εµπειρογνώµονας του ερευνητικού προγράµµατος«Acces 

to the electoral rights in EU» (FRACIT). Το πρόγραµµα αυτό 
υλοποιήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό 
Ινστιτούτοτης Φλωρεντίας, το Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, το 
Πανεπιστηµιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου, το Πανεπιστήµιο του 
Sussex και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων 
το 2013.  

http://eudo-citizenship.eu/about/fracit .  
 

• Εµπειρογνώµονας σε ερευνητικό πρόγραµµα της Γενικής 
Διεύθυνσης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τοµέας Migration 
Coordination για τη σύνταξη έκθεσης µε τίτλο ”Peer to Peer Next 
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Gen – Towards a European Human Rights platform”.  H έκθεση 
εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο της Ευρώπης τον 
Δεκέµβριο 2013. 

 
• Ανεξάρτητος ερευνητής – υπότροφος του Centre of Excellence in 

the Humanities “Alma Mater” του Πανεπιστηµίου “St Kliment 
Ohridski” Σόφιας Βουλγαρίας µε τη συνεργασία Center for Advance 
Study της Σόφιας. Η έρευνα µε τίτλο : A critical discourse analysis 
of transition and crisis narratives : Lessons driven from the 
Bulgarian experience έχει εγχειριστεί στο Πανεπιστήµιο St Kliment 
τον Οκτώβριο 2014.  

 
 
2. Συµµετοχές σε ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα 
 

• Το Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέµβριο 1998 οργανώθηκαν από 
το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων τέσσερις επιστηµονικές 
διηµερίδες στα πλαίσια του συνχρηµατοδοτούµενου από την Γενική 
Διεύθυνση ΧΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προγράµµατος 
“Γλώσσες και διαφορά”, στην τετραµελή οργανωτική και 
επιστηµονική επιτροπή των οποίων συµµετείχα, υπό την ιδιότητα 
του διοικητικού γραµµατέα του φορέα υλοποίησης (βλ. Επιµέλειες 
6). Αναλυτικά: α) 30-31/5 στο Δηµαρχείο της Κοµοτηνής µε θέµα 
την µελέτη των γλωσσών της µειονότητας της Δυτικής Θράκης, β) 
5-6/6 στο Ξενοδοχείο Διβάνη Λάρισας µε θέµα τη µελέτη της 
Βλάχικης γλώσσας γ) 24-25/10 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο µε θέµα 
τη µελέτη της Αρβανίτικης γλώσσας, δ) 31/10-1/11 στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο µε θέµα τη µελέτη των σλαβικών διαλέκτων της 
Μακεδονίας. 

 
• Το 2009 ανήκα σε ερευνητική οµάδα του Κέντρου Ερευνών 

Μειονοτικών Οµάδων που πραγµατοποίησε Επιστηµονική µελέτη 
για το Κοινοφελές Ιδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση µε τίτλο: Ελληνική 
µειονότητα της Αλβανίας : Εκπαίδευση και δηµογραφική 
κινητικότητα στην Αλβανία και την Ελλάδα µε υπεύθυνο τον 
Λάµπρο Μπαλτσιώτη. O τίτλος της δικής µου έρευνας: «Οι Έλληνες 
της Αλβανίας: από αλβανοί µειονοτικοί, µετανάστες και εν τέλει 
έλληνες πολίτες». Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι αναρτηµένα 
σε: www.latsis-foundation.org και www.kemo.gr και 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Ίδρυµα Λάτση τον Ιανουάριο 
2010.  

 
• Υπεύθυνος επιστηµονικής έρευνας του European Migration Network 

µετίτλο “Third focused Study 2012: Intra EU mobility of Third-
Country Nationals” National Contribution of Greece. Implemented 
by the Centre for European Constitutional Law.  

• Ανεξάρτητος ερευνητής για το Γραφείο Αθήνας της Ύπατης 
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Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR) 
για την οποία παρέδωσα το 2015 µια µελέτη µε θέµα την 
“Ανιθαγένεια στην Ελλάδα.  Η µελέτη είναι εµπιστευτική και δεν 
έχει δηµοσιοποιηθεί.  

 
• Ανεξάρτητος ερευνητής για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Action 

Aid (Γραφείο Βρυξελλών – Γραφείο Αθηνών) για την οποία 
παρεδώσαµε µε την Γεωργία Σπυροπούλου µελέτη προς εσωτερική 
χρήση και πληροφόρηση της οργάνωσης σχετικά για την 
κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα κατά το διάστηµα 
Οκτώβριος 2015-Μάρτιος 2016, ως την έναρξη εφαρµογής της 
Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας για τους µετανάστες-πρόσφυγες. 

 
 

 
          	  

 
VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

• Πρόγραµµα επιµόρφωσης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
 

Από το Μάρτιο  ως τον Ιούλιο 2012, ήµουν ο επιστηµονικός υπεύθυνος 
προγράµµατος διαπολιτισµικής επιµόρφωσης του προσωπικού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της δηµοτικής αστυνοµίας που συναλλάσονται µε υπηκόους 
τρίτων χωρών νοµίµως διαµενόντων στην Ελλάδα.Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε 
και υλοποιείται από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 
και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Το πρόγραµµα 
απευθύνθηκε σε δηµοτικούς υπαλλήλους και δηµοτικούς αστυνοµικούς και 
περιλαµβάνει σεµινάρια επιµόρφωσης, συνολικής διάρκειας 40 ωρών τα οποία 
αποσκοπούν: στην παροχή έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών µε τα 
µεταναστευτικά φαινόµενα, στην παροχή στοιχείων πολιτισµικής ενηµερότητας 
που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών & στην ενδυνάµωση της 
επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευοµένων και την εµψύχωση τους στην 
επιτέλεση των καθηκόντων τους. Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η 
ανάπτυξη και ενίσχυση αποτελεσµατικών εργασιακών πρακτικών οι οποίες θα 
συµβάλουν στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους νόµιµα 
διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και στη µετάδοση των εφοδίων εκείνων που 
θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των υπαλλήλων που συναλλάσσονται µε αλλοδαπό 
πληθυσµό. Εκπαιδεύτηκαν 1150 υπάλληλοι σε 16 δήµους σε όλη τη χώρα από 36 
εκπαιδευτές οι οποίοι διήλθαν ένα σεµινάριο εκπαίδευσης για το σκοπό αυτόν. Tο 
πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης κατά 75% και 
25% από εθνικούς πόρους (www.deota.gr) . 

 
•  Πρόγραµµα CONTACT 

  
Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος – συντονιστής του προγράµµατος C.O.N.T.A.C.T.: 
Creating On line Network, monitoring Team and phone App to Counter hate 
crime Tactics). Το πρόγραµµα αποτελεί συνεργασία 5 Πανεπιστηµίων και 7 Μη 
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Κυβερνητικών Οργανώσεων, από δέκα διαφορετικές χώρες. Η ελληνική 
οργάνωση που µετείχε στο πρόγραµµα ήταν η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα 
του Ανθρώπου που µε όρισε συντονιστή. Το εν λόγω έργο, διήρκεσε 2 χρόνια (15 
Οκτωβρίου 2015 - 15 Οκτωβρίου 2017): συνδύασε  την έρευνα µε πρακτικές 
δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση (trainings), η ανάπτυξη σχετικών 
µαθηµάτων, ενός on-line δικτύου, µια οµάδα παρακολούθησης και ένα 
τηλεφωνικό application που θα έχουν άµεση σχέση µε 
το http://reportinghate.eu ιστοσελίδα για την καταπολέµηση της τακτικής των 
εγκληµάτων µίσους. Στην Ελλάδα, την υλοποίηση του Έργου, είχε αναλάβει η 
Ελληνική Ένωση για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτά, η ΕλΕΔΑ 
κατάφερε να εκπαιδεύσει 45 αστυνοµικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 74 
επαγγελµατίες, κυρίως δικηγόρους, στην Αθήνα, σχετικά µε τα εγκλήµατα και τη 
ρητορική µίσους, την αναγνώρισή τους, την καταπολέµησή και καταγραφή τους. 
Επιπλέον, πραγµατοποίησε επιστηµονική έρευνα σχετικά µε τη ρητορική µίσους 
στα ΜΜΕ αλλά και στον τρόπο που αντιλαµβάνονται οι νέοι τη ρητορική και τα 
εγκλήµατα µίσους, µέσω της δηµοσίευσης ερωτηµατολογίου και 
συνεντεύξεων. Ακόµη, στην Κύπρο, η ΕλΕΔΑ, στα πλαίσια του έργου, εκπαίδευσε 
40  αστυνοµικούς της Κύπρου στην αναγνώριση, καταγραφή και καταπολέµηση 
της ρητορικής και εγκληµάτων µίσους. Είχα την ευθύνη της προετοιµασίας του 
curriculum των σεµινάρια τα οποία πραγµατοποιήθηκαν από οµάδα δύο ειδικών 
εκπαιδευτών, της Ελένης Καλαµπάκου και της Ειρήνης Βλάχου.  
 
VII. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Έχω προσκληθεί ως επισκέπτης καθηγητής για διαλέξεις στα ακόλουθα 
ιδρύµατα:	  

•  Στις 10 Απρίλιου 2003 πραγµατοποίησα διάλεξη στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος» του 
Τµήµατος Νοµικής του ΑΠΘ µε θέµα Κυριαρχία και Πολιτισµοί. Λόγοι και 
προφάσεις (αν)ασφάλειας στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλου της Νοµικής 
Σχολής της Θεσσαλονίκης.   	  

•  Διδασκαλία στο 2οSummer School of the Identity and Socio-political 
Participation network του European Science Foundation που 
πραγµατοποιήθηκε από τις 27 Αυγούστου ως της 3 Σεπτεµβρίου 2006 µε 
την Ξένια Χρυσοχόου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα Πολιτικής 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου.  Στο σεµινάριο αυτό µετείχαν 16 
φοιτητές, απόφοιτοι πολιτικής ψυχολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας 
και πολιτικών επιστηµών, από διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια οι οποίοι 
εκπονούν τις διδακτορικές τους διατριβές µε θεµατολογία σχετική µε 
ταυτότητα και πολιτική συµµετοχή. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες 
τους και στη συνέχεια, υπό την εποπτεία των διδασκόντων, κατευθύνονται 
οι σχετικές συζητήσεις µε στόχο την καλύτερη τεκµηρίωση, παρουσίαση 
και ανάλυση των θεµάτων τους. 

•  Στις 27 Ιουνίου 2007 πραγµατοποίησα διάλεξη στα «Σεµινάρια της 
Τετάρτης» του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα 
Ανθρωπολογία και Γενεολογία της ελληνικής ιθαγένειας. 	  
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•  Στις 7 Φεβρουαρίου 2008 έδωσα διάλεξη µε θέµα Οι πολιτικές θεωρίες της 
πολυπολιτισµικότητας στο Μεταπτυχιακό Σεµινάριο Συγκριτικού Δικαίου 
του τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο της θεµατικής «Συγκριτικό δίκαιο και νοµικός πλουραλισµός». 

•  Στο Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου µια διάλεξη ανά έτος από το 2008, 2009, 2010 
(προσκεκληµένος από την καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη) και 2011 
(προσκεκληµένος από την επίκουρη καθηγήτρια Έφη Γαζή) σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του µαθήµατος «Έθνος, εθνικισµός 
και µειονότητες» στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Κοινωνικές 
διακρίσεις, µετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη». 

•  Στο Κέντρο Θεωρητικών Σπουδών του Τµήµατος Κυβερνητικής (Centre for 
Theoretical Studies, Department of Government) του Πανεπιστηµίου του 
Essex διάλεξη µε τίτλο Political Discourse on Minorities in post-cold war 
Europe: What is meant and what is said στις 18 Νοεµβρίου 2009. 

•  Στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου (Boğaziçi 
University)  στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας διάλεξη µε τίτλο Citizenship 
reform in Greece in the turmoil of the dept crisis στις 19 Απριλίου 2010.  

•  Στις 23 Μαρτίου 2011 πραγµατοποίησα διάλεξη στα «Σεµινάρια της 
Τετάρτης» του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα 
Δικαιώµατα και ελευθερίες από την µεταπολίτευση ως σήµερα: τι (δεν) 
καταφέραµε 

•  Tον Ιανουάριο  2012 έδωσα δύο τρίωρα µαθήµατα µε θέµα :«Greek State 
and Migration”στα σεµινάρια που διοργανώθηκαν από το Ολλανδικό 
Ινστιτούτο της Αθήνας, NIA – IMES Winter Course “Migration in the margins 
of Europe.  

•  Την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011-2012 το µάθηµα «Μειονότητες στη 
νεωτερικότητα: Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα» εντάχθηκε στο πρόγραµµα 
σπουδών του ΠΜΣ «Πολιτική επιστήµη και Κοινωνιολογία» και 
παρακολουθήθηκε από φοιτητές τόσο του Πανεπιστηµίου Αθηνών όσο και 
του Παντείου. 
 

-‐‑  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 	  
Το χειµερινό εξάµηνο του 2011-2012 δίδαξα στο ΠΜΣ του Τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστήµιου Πελοποννήσου «Κοινωνικές διακρίσεις, 
Μετανάστευση, Ιδιότητα του πολίτη» µάθηµα «Ιδιότητα του πολίτη και 
µετανάστευση».  

Διάγραµµα του µαθήµατος. 	  
Στις µέρες µας, το ζήτηµα της ιδιότητας του πολίτη στις χώρες που αποτελούν 
µεταναστευτικούς προορισµούς κάνει την εµφάνισή του σχεδόν αποκλειστικά 
συσχετιζόµενο µε το αν, πώς και πότε οι µετανάστες θα αποκτήσουν την ιθαγένεια του 
κράτους υποδοχής τους. Πάρα ταύτα, αυτή δεν είναι παρά µόνο µια όψη της όλης 
προβληµατικής. Η όψη αυτή αν αναδειχθεί αυτόνοµα – λόγω της προφανούς 
επικαιρότητας και σηµασία της - πέρα και έξω από τα ιστορικά συµφραζόµενα της 
εθνικής παράδοσης για την ιθαγένειά που έχει σφυρηλατηθεί σε κάθε πολιτεία 
προσφέρει µια µονοµερή και ως ένα βαθµό παραπλανητική εικόνα για τα πράγµατα. Η 
όλη προβληµατική που µπορεί να αναδείξει η ιδιότητα του πολίτη φωτίζει µε το πιο 
αποκαλυπτικό τρόπο  ιστορίες, ιδεολογίες, πρακτικές και κανόνες που άπτονται του 
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σκληρού πυρήνα των σχέσεων εξουσίας που υφαίνονται σε κάθε πολιτική κοινότητα.  Η 
ιδιότητα του πολίτη αναδεικνύεται λοιπόν σε µείζονα µηχανισµό κοινωνικής ένταξης και, 
ταυτόχρονα, πολιτικού αποκλεισµού (και) των µεταναστών. Έχει πολλές ιστορίες, µόνο 
µια όµως τις διατρέχει όλες. Αυτή της διαίρεσης των ανθρώπων σε πολίτες και µη. Τα 
λεγόµενα «τεστ πολιτογράφησης» αποτελούν µια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της 
διαίρεσης αυτής.  Η ιδιότητα του πολίτη είναι µια διαφοροποιητική κατασκευή που 
χωρίζει τους έχοντές την από τους υπόλοιπους, εν προκειµένω τους γηγενείς από τους 
µετανάστες. Αυτό που διαρκώς µετατοπίζεται είναι το κατώφλι της διαίρεσης. Το πού 
δηλαδή τοποθετείται ο αποκλεισµός από αυτήν. Σε αυτό έγκειται η αναπόδραστη 
ιστορικότητα της ιθαγένειας στις σχέσεις µε τη µετανάστευση και όχι µόνο. Στόχος του 
µεταπτυχιακού σεµιναρίου είναι η ανάδειξη αυτής της προβληµατικής µέσω µιας 
διεπιστηµονικής συγκριτικής προσέγγισης βασισµένη κυρίως στην ιστορία, την πολιτική 
θεωρία και τη νοµική ανάλυση. 

 
 

VΙΙI. ΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 

1996	  
 
Το Νοέµβριο έλαβε χώρα Επιστηµονικό διήµερο του Κέντρου Ερευνών 
Μειονοτικών Οµάδων µε θέµα “Ελλάδα, Ευρώπη, µειονότητες,” του οποίου είχα 
την ευθύνη διοργάνωσης, υπό την ιδιότητα του διοικητικού γραµµατέα του ΚΕΜΟ. 
Περίληψη πρακτικων του συνεδρίου αυτού κυκλοφόρησε από τη Σειρά Μελετών 
του ΚΕΜΟ (3).	  
 
1998-1999	  
 
Διοργάνωση τεσσάρων συνεδρίων από το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων 
µε θέµα τις µειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Γλώσσα και διαφορά». (πρβλ. ως άνω VI – 2 και επιµέλειες 6)	  
 
2001 	  
Το Νοέµβριο συµµετείχα ως εισηγητής µαζί µε τον Κων/νο Τσιτσελίκη και Γ. 
Μαυροµάτη σε εκδήλωση που οργανώθηκε στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης από το Πανεπιστήµιο και το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών 
Οµάδων µε αντικείµενο την παρουσίαση των βιβλίων του ΚΕΜΟ και ένα 
προβληµατισµό πάνω στη δράση του.	  
 
2003	  
 
Στις 14-15 Νοεµβρίου η Διεθνής Οµοσπονδία για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
(International Federation for Human Rights) µε την Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου διοργάνωσαν διήµερο σεµινάριο µε θέµα: «Κράτος, 
κοινωνία και µετανάστες: Όψεις της Ελληνικής, µεσογειακής και Ευρωπαϊκής 
εµπειρίας».  Μέλος της επιτροπής διοργάνωσης του σεµιναρίου (µαζί µε τους 
Γιάννη Κτιστάκι και Μίλτο Παύλου) και σχολιαστής στην τελευταία ενότητα µε 
θέµα Το ζήτηµα της ιδιότητας του Πολίτη-Ιθαγένειας. Για τµήµα των πρακτικών 
και συµπεράσµατα του συνεδρίου πρβλ. σε επιµέλειες 8.	  
 



24 
 

Στις 12-14 και 19-20 Δεκεµβρίου, µε αφορµή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου διοργάνωσε συνέδριο µε 
γενικό θέµα «1953-2003: τα δικαιώµατα στην Ελλάδα από το τέλος του εµφυλίου 
στο τέλος της µεταπολίτευσης». Υπεύθυνος της επιστηµονικής οργάνωσης του 
συνεδρίου µαζί µε τον Μιχάλη Τσαπόγα, και εισηγητής στην ενότητα «Οι 
περιπέτειες των δικαιωµάτων σε ένα κράτος εθνικό και ιδεολόγον» µε τίτλο 
εισήγησης Η ιθαγένεια στην εποχή της µετανάστευσης/παλιννόστησης». Οι 
εισηγήσεις του συνεδρίου σε επιµέλειες 9.	  
 
 
2005	  
 
Στις 18 Μαρτίου η εικαστική οµάδα «Πλατφόρµες» και η Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου διοργάνωσαν εκδήλωση µε θέµα Ελευθερίες -  
Λογοκρισίες στην οποία έκανα την εισαγωγική προσφώνηση εκ µέρους των 
διοργανωτών και είχα την επιστηµονική ευθύνη εκ µέρους της Ελληνικής Ένωσης 
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Η εκδήλωση έγινε στη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα.  Οι εισηγήσεις του συνεδρίου σε επιµέλειες 12.	  
 
2006 	  
 
Στις 8 Ιουνίου έκανα την εισαγωγική προσφώνηση και είχα τον συντονισµό 
εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων και η 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ µε 
θέµα Η µειονότητα της Θράκης: ζητήµατα ιστορίας και συγκυρίας. 	  
 
Στις 15-17 Δεκεµβρίου, το  Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων διοργάνωσε µε 
αφορµή τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του, συνέδριο µε θέµα «Διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις του µειονοτικού και µεταναστευτικού φαινοµένου: η ελληνική 
συγκυρία µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου».Συντονιστής της οργανωτικής 
επιτροπής του συνεδρίου, υπεύθυνος συντονισµού της σύνταξης απολογισµού και 
συµπερασµάτων του συνεδρίου προς το Γραφείο του Επιτρόπου για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης και εισηγητής στην 
καταληκτική ενότητα του συνεδρίου µαζί µε τους Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη και 
Γιώργο Μαυροµάτη µε θέµα 10 χρόνια Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων: 
απολογισµός και κατευθύνσεις έρευνας.  Τµήµα των εισηγήσεων του συνεδρίου σε 
επιµέλειες 13, αλλά και Σειρά Μελετών του ΚΕΜΟ, Περίοδος Β’ αριθµ. 3)	  
 
2008	  

 
Στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
Δηµοκρατία µέσω Δικαίου σε συνεργασία µε την Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου και το MegaronPlusδιοργάνωσαν Διεθνή Συνάντηση 
Στρογγυλής Τράπεζας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µε αντικείµενο Art and 
Sacred Beliefs: from Collision το Co-existence( Tέχνη και ιερές πεποιθήσεις: από 
τη σύγκρουση στη συνύπαρξη). Στη συνάντηση αυτή, την ευθύνη επιστηµονικής 
διοργάνωσης της οποίας µαζί µε τη Simona Granata-Menghini, επικεφαλής της 
Διεύθυνσης Συνταγµατικής Συνεργασίας της Επιτροπής Βενετίας του Συµβουλίου 
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της Ευρώπης, έκανα τα γενικά συµπεράσµατα µαζί µε τον PietervanDijk, µέλους 
της Επιτροπής της Βενετίας. Σχετικά µε τα κείµενα της διεθνούς συνάντησης, 
πρβλ. σε Venice Commission, Blasphemy, Insult and Hatred. Finding answers in  
democratic society, Σειρά: Science and Technique of Democracy, Council of 
Europe Publishing, Strasbourg 2010 

 
2009 	  
Στις 26 Μαρτίου ήµουν υπεύθυνος διοργάνωσης και κεντρικός οµιλητής στην 
εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε τίτλο «Για 
ένα νέο κώδικα ελληνικής ιθαγένειας» που πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ, µε εισήγηση Γιατί ένας νέος Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας στην Ελλάδα σήµερα. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε το σχέδιο 
νόµου για ένα νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που επεξεργάστηκε οµάδα 
νοµικών της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου της οποίας το 
συντονισµό είχα αναλάβει µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Το 
διοικητικό συµβούλιο έκανε αυτή την ανάθεση τον Ιούλιο 2007 και ο νέος 
Κώδικας δόθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων και τον Υπουργό 
Εσωτερικών σε διαδοχικές συναντήσεις το Νοέµβριο 2008. (Το κείµενο του 
Κώδικα και η αιτιολογική έκθεση σε www.hlhr.gr)  
 
2010	  
 
Στις 28 Ιανουαρίου µετείχα ως εισηγητής σε εκδήλωση που διοργανώσα στα 
Σκόπια µε τον καθηγητή της Νοµικής Σχολης του Πανεπιστηµίου Κύριλλου και 
Μεθόδιου των Σκοπίων (και υποψήφιο Πρόεδρο της πγδ Μακεδονίας), κύριο 
Ljubomir Frkofski µε τίτλο Building Bridges. Στην εκδήλωση µετείχαν 
πανεπιστηµιακοί από τις δύο χώρες και συζητήθηκαν προβλήµατα ιστορίας, 
δηµοκρατίας και δικαιωµάτων που απασχολούν την κοινή γνώµη στα δύο κράτη 
σε µια προσπάθεια προσέγγισης και εξοικείωσης µε τα «προβλήµατα της άλλης 
πλευράς», τα οποία είναι εν πολλοίς άγνωστα λόγω της µονοπώλησης των 
διµερών σχέσεων από το ζήτηµα του ονόµατος της γειτονικής 
Δηµοκρατίας.(http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=332063) 
 
Στις 19 Απριλίου συµµετείχα στη διοργάνωση και τη συζήτηση στρογγυλής 
τράπεζας µε θέµα In the same neighborhood: Citizenship and belonging in Turkey 
and Greece, που διοργανώθηκε από το τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου. 
 
Στις 15-16 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε συνέδριο µε θέµα «Διερευνήσεις για την 
ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές 
προοπτικές», σε συνδιοργάνωση του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήµη και Ιστορία του 
Παντείου Πανεπιστηµίου, του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης και Κοινωνιολογίας του 
ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Goethe. Υπό την ιδιότητα  του µέλους της 
επιστηµονικής επιτροπής µε τον καθηγητή Γεράσιµο Κουζέλη είχα την ευθύνη της 
διοργάνωσης στην οποίαι έκανα εισήγηση µε τίτλο «Ο πολίτης είναι το κράτος 
εντός του ιδιώτη»: Μερίδες εθνοτισµού και πολιτοφροσύνης µέσα στην (ελληνική) 
ιδιότητα του πολίτηκαθώς και τα καταληκτικά συµπεράσµατα του συνεδρίου µαζί 
µε τον Γ. Κουζέλη. 
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2011	  
 
Στις 3 και 4 Ιουνίου, το Κέντρο Ερευνών Μεινοτικών Οµάδων, η Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισµού «Μνήµων»  και το ΠΜΣ Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, 
Ιδιότητα του Πολίτη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου πραγµατοποίησαν 
επιστηµονικό εργαστήριο µε θέµα «Το έθνος πέραν των συνόρων: 
“Οµογενειακές” πολιτικές του ελληνικού κράτους». Μαζί µε τους Λίνα Βεντούρα 
και Λάµπρο Μπαλτσιώτη, είχα την εύθυνη επιστηµονικής διοργάνωσης του 
εργαστηρίου, στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποίησα εισήγηση Σχετικά µε τα 
πολιτικά δικαιώµατα της ελληνικής διασποράς.	  
 
2012 
Στις 6 Απριλίου ήµουν κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση - συνέντευξη τύπου που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στην 
Αθήνα µε θέµα «Μια (άλλη) στρατηγική για το µεταναστευτικό στην Ελλάδα». Στην 
εκδήλωση παρουσιάστηκε το οµότιτλο κείµενο θέσεων της Ελληνικής Ένωσης για 
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, προϊόν συλλογικής εργασίας υπό το συντονισµό 
είναι αναρτηµένο στο διαδύκτυο http://www.hlhr.gr/details.php?id=660 
 
Στις 16 Οκτωβρίου ήµουν ο υπεύθυνος διοργάνωσης εκδήλωσης της Ελληνικής 
Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε τίτλο Ο θεός δεν έχει ανάγκη 
εισαγγελέα που διοργανώθηκε στο κεντρικο κτίριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι 
εισηγήσεις της εκδήλωσης κυκλοφόρησαν σε βιβλίο της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου σε επιµέλεια µου από τις εκδόσεις Νεφέλη το 2013 υπό 
τον οµώνυµο τίτλο. 
 
Την 1η Μαρτίου 2012 στην πρώτη διευρυµένη δηµόσια συζήτηση της 
Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της κοινωνίας και της δηµοκρατίας  σχετικά 
µε την ταυτότητα, τον απολογισµό δράσης και τις προοπτικές της ήµουν 
εισηγητής µε τίτλο «Ποιος είναι µε την Ευρώπη 
τελικά;».http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=13072 
Στις 5 Απριλίου συµµετείχα σε δηµόσια εκδήλωση «Δηµοκρατία σε κρίση. 
Δηµοκρατία στην κρίση» που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία για την 
Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας στην Αθήνα µε εισήγηση «Πότε η 
συστολή των κοινωνικών δικαιωµάτων γίνεται θέµα δηµοκρατίας». 
Στις 13 Νοεµβρίου 2012 µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 
για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας µε θέµα Γιατί το κράτος; 
Ο λόγος περί µεταρρυθµίσεων. Ο τίτλος της εισήγησης : «Μεταρρύθµιση δεν είναι 
– απαραιτήτως – απορρύθµιση».  
 
2013  
 
Στις 30 Ιανουαρίου ήµουν κεντρικός οµιλητής και παρουσιαστής της καµπάνιας 
της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου για το δικαίωµα των 
παιδιών των µεταναστών που ζούνε στην Ελλάδα στην ελληνική ιθαγένεια που 
πραγµατοποιήθηκε στην Τεχνόπολη. (τα βίντεο εδώ: 
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=738 ) 
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Στις 28 Φεβρουαρίου ήµουν κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε 
θέµα Τι ιθαγένεια θέλουµε για τα παιδιά των µετανaστών που γεννιούνται η 
ανατρέφονται στην Ελλάδα που έγινε στο κεντρικό αµφιθέατρο του 9,84 στο 
Γκάζι. 
 
Στις 4 Ιουνίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής στο ΚΡΙΣΗ-ΜΟ Σεµινάριο της 
Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας µε θέµα 
Ρατσισµός και αντιρατσισµός: ποια πρέπει να είναι η θέση της Αριστεράς. 
 
Στις 3 Οκτωβρίου σε δηµόσια εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα 
του Ανθρώπου που έγινε στην Αθήνα παρουσίασα τον οδικό χάρτη της Ένωσης 
«Χρυσή Αυγή: Τι µέλλει γενέσθαι; Οι άµυνες του κράτους δικαίου και της 
δηµοκρατίας». Το σχετικό κείµενο τεκµηρίωσης σε: 
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=961 
 
2014 
 
Στις 4 Μαρτίου ήµουν υπεύθυνος της διοργάνωσης του ΚΡΙΣΗ-Μου σεµιναρίου της 
Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας στην 
Αθήνα µε τίτλο «Η κρίση ως καθεστώς» στο οποίο έκανα τον τελικό σχολιασµό. 
 
Στις 8 Απριλίου µετείχα µε εισήγησή µου στο ΚΡΙΣΗ-ΜΟ Σεµινάριο της 
Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας µε τίτλο 
«Παρακράτος;» στην Αθήνα. 
 
 
2015 
 
Στις 13-15 Δεκεµβρίου 2015, το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του 
Παντείου Πανεπιστήµιου σε συνεργασία µε το Γραφείο Αθηνών του Γερµανικού 
Ιδρύµατος Ρόζα Λούξεµπουργκ διοργάνωσε υπό το συντονισµό µου µε την 
Πηνελόπη Πετσίνη και το Νίκο Παναγιωτόπουλο ένα συνέδριο µε γενικό Τίτλο 
« Λογοκρισίες στην Ελλάδα » στο συµβολικό χώρο του ΕΑΤ-ΕΣΑ στο Πάρκο 
Ελευθερίας στην Αθήνα µε τη συνδροµή του Δήµου Αθηναίων. Στο συνέδριο αυτό 
έκανα τα συµπεράσµατα. http://logokrisies.wixsite.com/logokrisies  
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ΙV. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ –ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
1992	  
 
Από τον Ιούνιο υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
ήµουν µέλος της γραµµατείας επιστηµονικής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου για τα Δικαιώµατα των Λαών και των Μειονοτήτων που έγινε στην 
Αθήνα τον Δεκέµβριο 1992 από την ΚΕΑΔΕΑ υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης.	  
 
1994	  

 
 Το Σεπτέµβριο συµµετείχα στο Καλοκαιρινό Σεµινάριο και Συνέδριο Conflict 
Resolution του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστηµίου στην 
Κέρκυρα, όπου παρέδωσα γραπτή εισήγηση µε θέµα “Political Mediation as a 
Variant of Minority Protection.”	  
 
 Τον Μάιο  παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο “Ιχνογράφηση των θεµελιωδών 
συστατικών της έννοιας της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας µέσα από τη νοµολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου”, στο Διεθνές 
Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών “Κοινωνική Πολιτική και 
Κοινωνικός Διάλογος στην Προοπτική της Οικονοµικής-Νοµισµατικής Ένωσης και 
της ΄Ευρώπης των Πολιτών΄”.	  
 
1996	  
 
Το Νοέµβριο παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο “Το Σύνταγµα ως κανονιστικό όριο 
« εθνικού » και « αλλοδαπού » δικαίου: ένα θέµα κυριαρχίας”  σε Συνέδριο που 
οργανώθηκε από την Νοµική Σχολή Αθηνών και τις Εκδόσεις Σάκκουλα µε θέµα: 
Η πρώτη εικοσαετία του Συντάγµατος του 1975: διαπιστώσεις και προοπτικές  

 
1997	  
 
Το Μάιο παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο “Νote sur la nature juridique des droits 
linguistiques” στο Διεθνές Συνέδριο εορτασµού της 20ετίας του Research Centre 
on Multilinguism του Καθολικού Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών  
 
Το Νοέµβριο ως εκπρόσωπος  της Ελληνικής Ένωσης των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη, συµµετείχα στο 33ο Συνέδριο της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε θέµα “Agir pour le respect des 
droits économiques et sociaux” όπου ανέπτυξα σχέδιο ψηφίσµατος για τα 
οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα (“Projet de résolution sur les droits 
économiques et sociaux”)και συνεργάστηκα στην διατύπωση των Τελικών 
Συµπερασµάτων. 
 
-Τον Οκτώβριο  παρουσίασα εισήγηση µαζί µε τον Δηµήτρη Δηµούλη µε τίτλο The 
Peculiar Tripolarity of the European Model of Legal Integration and the 
Deficiencies of European Legal Theory, στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε 
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από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Υπουργείο Παιδείας µε θέµα 
“Rethinking Democracy and the Welfare State”. 
 
1998	  
 
Τον Απρίλιο  υπό την ιδιότητα του Αξιωµατούχου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του 
ΟΑΣΕ, παρουσίασα εισήγηση στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του 
Σεράγεβο Βοσνίας µε θέµα The impossible application of the European Charter 
of Regional and Minority Languages in the Republic of Bosnia-Herzegovina σε 
ηµερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο του Υψηλού Απεσταλµένου 
(Office of the High Representative) και τον ΟΑΣΕ. 
 
Τον Ιούλιο  υπό την ιδιότητα του Αξιωµατούχου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του 
ΟΑΣΕ, παρουσίασα εισήγηση στο Πανεπιστήµιο της Tuzla Βοσνίας µε θέµα 
Conditionality and Development Aid in the Republic of Bosnia -Herzegovina σε 
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο της Υπάτης Αρµοστείας του 
ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και την Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Tuzla. 
 
Το Δεκέµβριο  υπό την ιδιότητα του ερευνητή στο ΙΜΔΑ, συµµετείχα σε στρογγυλή 
τράπεζα κλειστής συνάντησης εµπειρογνωµόνων και θέµα “Πρόσφυγες και 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα” από την Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, το 
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και το Υπουργείο 
Εξωτερικών, στην συνδιοργάνωση του οποίου συµµετείχα, υπό την ιδιότητα του 
ερευνητή στο ΙΜΔΑ. 	  
 
 Τον Δεκέµβριο  υπό την ιδιότητα του µέλους του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου,  παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο Η διεθνής εµπειρία 
της επί του πεδίου υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε επιστηµονική 
εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
και του Πολίτη σε µνήµη Φ.Θ. Βεγλερή µε την ευκαιρία των 50 ετών της 
Οικουµενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα “Ο 
Υπερασπιστής των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα”.	  
 
1999	  
 
Τον Μάιο παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο Preventing human rights violations on 
the field: the role of the OSCE missions σε διεθνές συνέδριο του Ιδρύµατος 
Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, µε τίτλο: «The prevention of 
human rights violations». 
 
 Τον Ιούλιο παρουσίασα εισήγηση, εκ µέρους της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, σε εκδήλωση στην Αθήνα µε κεντρικό οµιλητή τον 
καθηγητή Pierre Vidal-Naquet µε θέµα: «Κόσοβο, ανθρώπινα δικαιώµατα και 
ευρωπαίοι διανοούµενοι» .	  
 
Τον Ιούλιο υπό την ιδιότητα του ιδρυτικού µέλους του ΚΕΜΟ, παρουσίασα 
εισήγηση στο 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που έγινε στην Αθήνα από το Δίκτυο 
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Προστασίας Μεταναστών και Προσφύγων και το Φόρουµ Μεταναστευτικών 
Οργανώσεων µε θέµα Μειονότητες και εθνικισµοί στα Βαλκάνια στην Αθήνα. 	  
 
Τον Σεπτέµβριο παρουσίασα εισήγηση στο 2οWorkshop του Δικτύου 
Συνταγµατικού Δικαίου για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ρήγας του Κέντρου 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου µε θέµα Μisunderstandings about Minorities 
and Rights in Greece στο Σούνιο Αττικής.	  

 
 Τον Οκτώβριο  συµµετείχα σε στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε στην  
Αθήνα από το  Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου µε αντικείµενο τη 
µελέτη «The future Constitutional Status of Kosovo» που κατατέθηκε στο 
ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 	  
 
Το Νοέµβριο υπό την ιδιότητα του γενικού γραµµατέα ΓΓ του ΔΣ της ΕΕΔΑΠ, 
παρουσίασα εισήγηση µε θέµα «Αντιρατσισµός και µη κυβερνητικός χώρος στην 
Ευρώπη» στο συνέδριο Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην 
Ελλάδα – Λόγος και αντίλογος του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Δικαίου στη Θεσ/νίκη. 	  
 
2000  
 
 Το Φεβρουάριο  υπό την ιδιότητα του ΓΓ του ΔΣ της ΕΕΔΑΠ, παρουσίασα σχόλιο 
µε θέµα «Μειονότητες - Μη Κυβερνητικός χώρος των δικαιωµάτων» σε εκδήλωση 
της Ελληνικής και της Τουρκικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
Ανθρώπινα δικαιώµατα και µειονότητες: Ελλάδα και Τουρκία στο κατώφλι του 
21ου αιώνα µε κεντρικούς οµιλητές τους προέδρους των δύο Ενώσεων, 
Ν.Κ.Αλιβιζάτο και Α.Birdal που έγινε στην Αθήνα.	  
 
Tο  Φεβρουάριο υπό τηνι διότητα του Ειδικού Επιστήµονα στο Συνήγορο του 
Πολίτη,  παρουσίασα εισήγηση µε θέµα The Office of the Greek Ombudsman and 
its institution-building role in countries of SE Europe σε σεµινάριο του Centre for 
Democracy and Reconciliation in SoutheasternEurope “The Working of 
Parliamentary Democracy in Western and SE Europe” που έγινε στηΘεσ/νίκη. 
 
To Μάιο υπό την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήµονα στο Συνήγορο του Πολίτη,  
παρουσίασα εισήγηση µε θέµα Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ως φορείς 
εγγυήσεων των δικαιωµάτων: ο Συνήγορος του Πολίτη σε σεµινάριο που 
συνδιοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καβάλας και η Ελληνική Ένωση για 
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στην Καβάλα. 	  
 
Τον Ιούνιο  υπό την ιδιότητα του ΓΓ του ΔΣ της ΕΕΔΑΠ, παρουσίασα εισήγηση µε 
θέµα Η αυτοϋπονοµευτική υπόσταση των αντιρατσιστικών πολιτικών στην 
Ευρώπη στο συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΕΜΕ, την ΕΕΔΑΠ, το ΙΜΔΑ 
και τη ΓΓ Νέας Γενιάς στην Αθήνα µε αφορµή τη 2η έκθεση της ECRI (European 
Commission against Racism and Intolerance) για την Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. 	  
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Τον Οκτώβριο υπό την ιδιότητα του εµπειρογνώµονα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, παρουσίασα εισήγηση µε θέµα Admissibility of complaints at the 
Office of the Greek Ombudsman σε στρογγυλή τράπεζα The Ombudsman 
Institution in Kosovo που διοργανώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και την 
αποστολή ΟΑΣΕ στο Κόσοβο, στην Πρίστινα.  
 
Το Νοέµβριο υπό την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήµονα στο Συνήγορο του Πολίτη,  
παρουσίασα εισήγηση µε θέµα Πολυπολιτισµικότητα: ενότητα και διαφορά στην 
ελληνική ταυτότητα και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη σε συνέδριο µε τίτλο 
Συνάντηση πολιτισµών: η περίπτωση του Καναδά και της Ελλάδας που 
διοργανώθηκε από το Δήµο Θεσ/νίκης, το ΑΠΘ και την Πρεσβεία του Καναδά. 	  
 
Το Νοέµβριο υπό την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήµονα στο Συνήγορο του Πολίτη,  
προήδρευσα σε στρογγυλή τράπεζα του Δικτύου Συνταγµατικού Δικαίου για τη 
Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ρήγας του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου 
µε θέµα The institution of Ombudsman στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.	  
 
2001	  
 
Τον Φεβρουάριο  συµµετείχα µε εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα του Δικτύου 
Συνταγµατικού Δικαίου για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ρήγας του Κέντρου 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου µε θέµα «The European Model of Legal 
Integration Between International and Constitutional Law». 
 
Τον Μάρτιο  συνέταξα γνωµοδότηση για λογαριασµό της Επιτροπής της Βενετίας 
του Συµβουλίου της Ευρώπης µε αντικείµενο το κατατεθέν στην Βουλγαρική 
Εθνοσυνέλευση νοµοσχέδιο για τον Βούλγαρο ombudsman, την οποία 
παρουσίασα σε συνάντηση που έγινε στο Συµβούλιο της Ευρώπης τον Απρίλιο 
2001. 	  
 
Τον Απρίλιο  έδωσα διάλεξη στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα µε θέµα 
Current migration challenges in Greece. 
 
Τον Οκτώβριο παρουσίασα εισήγηση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Βραζιλιάνικου 
Ινστιτούτου Ποινικών Επιστηµών που έγινε στο SaoPaolo Βραζιλίας τον Οκτώβριο 
2001 µε θέµα Terrorism and human rights. Reflections after September 11th.	  
 
Το Νοέµβριο συµµετείχα ως εισηγητής µαζί µε τον Κων/νο Τσιτσελίκη και Γ. 
Μαυροµάτη σε εκδήλωση που οργανώθηκε στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης από το Πανεπιστήµιο και το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών 
Οµάδων µε αντικείµενο την παρουσίαση των βιβλίων του ΚΕΜΟ και ένα 
προβληµατισµό πάνω στη δράση του. 	  
 
Το Δεκέµβριο συµµετείχα στην παρουσίαση του βιβλίου του φιλοσόφου Αµίν 
Μααλούφ, Οι φονικές ταυτότητες, Εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα, 2000 
 
 Το Δεκέµβριο συµµετείχα µε εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα του Δικτύου 
Συνταγµατικού Δικαίου για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ρήγας του Κέντρου 
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Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου µε θέµα Multilevel Governance in South-
Eastern Europe. 	  
 
2002	  
 
Τον Ιανουάριο ήµουν εισηγητής στο 1ο συνέδριο που διοργάνωσε ο Όµιλος 
Αριστόβουλου Μάνεση στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών µε θέµα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα και νέες τεχνολογίες. Εισήγηση κοινή µε Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη 
“Πολιτισµικές αξιώσεις και νέες τεχνολογίες και νέες τεχνολογίες. Δικαίωµα στη 
γλώσσα ή πρόσβαση στον αυτοαποκλεισµό.” 
 
Το Μάρτιο ήµουν κύριος εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα του Κέντρου 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
προγράµµατος θεσµικής υποστήριξης σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
European and International Institutions. 
 
Το Μάρτιο συµµετείχα σε διήµερο πολιτικού προβληµατισµού στο πλαίσιο του 
προγραµµατικού συνεδρίου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Πρόοδου µε 
θέµα Η αριστερά και η δηµοκρατία.  	  
 
Τον Απρίλιο συµµετείχα σε Συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων Ombudsman που 
διοργάνωσε ο Ύπατος Αρµοστής του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Vilnius 
Λιθουανίας. 	  
 
Τον Μάιο συµµετείχα σε τριµελή οµάδα εµπειρογνωµόνων που συνέταξε σχέδιο 
γνωµοδότησης για λογαριασµό της  Επιτροπής της Βενετίας του Συµβουλίου της 
Ευρώπης µε αντικείµενο ζητήµατα σχετικά µε τους θεσµούς Ombudsman στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Strasbourg CDL-AD (2002)10 Opinion no. 192/2002. H 
γνωµοδότηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής της Βενετίας, 
www.coe.int).	  
 
 
Τον Ιούλιο είχα σχόλιο στο 2ο συνέδριο που διοργάνωσε ο Όµιλος Αριστόβουλου 
Μάνεση στο Συνεδριακό Κέντρο Mηλέων Πηλίου µε θέµα Ασφάλεια του Κράτους 
και Ανασφάλεια Δικαίου µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001.	  
 
           	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς µου στη θέση του λέκτορα στο Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον Ιούλιο 
2003:	  
 
 
Τον Ιούλιο  συµµετείχα, υπό την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήµονα του Συνηγόρου 
του Πολίτη, µε εισήγηση σε σεµινάριο στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης µε 
θέµα: «Η κακοδιοίκηση της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα».	  
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Το Σεπτέµβριο, εκπροσωπώντας οµάδα ειδικών επιστηµόνων που συνέταξαν 
γνωµοδότηση για το σχέδιο νόµου ίδρυσης Ombudsman στο Μαυροβούνιο, 
συµµετείχα σε στρογγυλή τράπεζα που έλαβε χώρα στην Ποντγκόριτσα 
Μαυροβουνίου µε θέµα την ίδρυση Ombudsman, όπου παρουσίασα σηµεία της 
γνωµοδότησης του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη.	  
 
 Το Σεπτέµβριο  συµµετείχα µε εισήγηση στο τριήµερο συζήτησης που 
διοργανώθηκε από το περιοδικό Θέσεις µε αφορµή τα 20 χρόνια της λειτουργίας 
του και θέµα Μαρξιστική Θεωρία και Συγκυρία. Τίτλος της εισήγησης µου Εθνικές 
ταυτότητες: Πολιτισµικές διαφορές ή µάλλον σχέσεις εξουσίας.	  
 
 Το Δεκέµβριο  συµµετείχα ως συζητητής στην εκδήλωση του Οµίλου  
Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ): «Η πραγµατική 
σύγκλιση και εµείς: αξίες νοοτροπίες πολιτισµός της καθηµερινότητας. Μέρος Β’ 
Η µετανάστευση» που έγινε στην Αθήνα.	  
 	  
2003 	  
 
Στις 30 Ιανουαρίου µετείχα σε κλειστό σεµινάριο που διοργανώθηκε στη Χάγη 
από το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τις Εθνικές Μειονότητες (High 
Commissioner of National Minorities) του Οργανισµού για την Ασφάλεια και την 
Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) µε θέµα Preventing Conflict through Integrating 
Diversity: Challenges for the Second Decade of the OSCE High Commissioner on 
National Minorities.  
 
 Στις 15 Μάιου παρουσίασα εισήγηση µε τίτλο Μη κυβερνητικός χώρος και 
δικαιώµατα: η ιδιοποίηση του πολιτικού ως ζητούµενο στο πνευµατικό µνηµόσυνο 
στον Περικλή Πάγκαλο µε θέµα «Μη κυβερνητικές οργανώσεις και προάσπιση των 
δικαιωµάτων» που έγινε στην Αίθουσα Προπυλαίων του Κεντρικού Κτιρίου του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου και το Ελληνικό Τµήµα της Διεθνούς Αµνηστίας.	  
 
 Στις 18 Ιουνίου µετείχα µε εισήγηση “In memoriam Γιάννη Σουριαδάκι” σε 
εκδήλωση µνήµης για τον Γιάννη Σουριαδάκι που διοργανώθηκε από τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του 
Συλλόγου. 	  
 
Στις 24-25 Οκτωβρίου µετείχα σε στρογγυλή τράπεζα µε θέµα «Democratic 
Transition and Position of ethno-cultural minorities in the SouthEastern Europe» 
που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι Σερβίας από το Ethnicity Research Center. Ο 
τίτλος της εισήγησης: Preventing ethnic tensions: Bentham’s “self-regarding 
prudence” as a way out of pessimism.	  
 
Στις 6 Νοεµβρίου µετείχα σε ηµερίδα που διοργανώθηκε στην Λευκωσία Κύπρου 
από το European Institute of Cyprus µε γενικό θέµα «The Regional Effects of 
Terrorism: The Case of Mediterranean». Τίτλος της εισήγησης Regional Effects of 
Terrorism in the Mediterranean: from the depolitization of violence to the 
criminalization of politics.  
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Στις 2 Δεκεµβρίου µετείχα ως συντονιστής της ενότητας «Ηθική και Πολιτική» της 
Ηµερίδας Αντόρνο 1903-2003 που διοργανώθηκε από τον Τοµέα Θεωρία του 
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και το 
περιοδικό «Αξιολογικά» στο αµφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα του Παντείου 
Πανεπιστηµίου. 	  
 
Στις 17 Δεκεµβρίου  µετείχα ως συντονιστής της συζήτησης της Εθνικής 
Στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε ο Εθνικός Φορέας Συνεργασίας για το 
Ρατσισµό και την Ξενοφοβία «Αντιγόνη» µε αντικείµενο συζήτησης Διακρίσεις των 
µεταναστών και LGBT µέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΓΣΕΕ.	  
 
Στις 18 Δεκεµβρίου 2003 µετείχα ως σχολιαστής στην ενότητα The Greek policy 
about racism and the collaboration with the immigrants’ countries of origin της 
διηµερίδας που διοργανωσε το EKEME (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών) 
µε γενικό θέµα “Racism/Xenophobia: overcoming the stereotypes through a new 
immigration policy”.   
 
2004	  
 
 Στις 16 Μαρτίου µετείχα ως εισηγητής σε σεµινάριο µε θέµα “Strengthening 
Democratic Institutions in the Republic of Moldova” που διοργάνωσε το Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου (Ίδρυµα Τσάτσου). Τίτλος της εισήγησής µου 
The substantive rights and freedoms of the European Convention on Human 
Rights: Object and extent of protection on the basis of selected case studies 
(Articles 10 and 11).  Το σεµινάριο έγινε στα γραφεία του Ιδρύµατος. 
 
Στις 19 Απριλίου µετείχα σε συνάντηση εργασίας εµπειρογνωµόνων που έγινε στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης µε θέµα «Restructuring Ombudsman Institutions in 
Bosnia Herzegovina». Η εισήγησή µου είχε τίτλο The importance of adapting the 
institution of the Ombudsman to the evolving needs of Bosnia Herzegovina. Η 
συνάντηση κατέληξε στη σύνταξη γνώµης στην Επιτροπή Βενετίας του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία υιοθετήθηκε στην Ολοµέλεια της Επιτροπής 
στις 5-6 Ιουλίου 2004.	  
 
 Στις 24 Απριλίου ήµουν κύριος εισηγητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
«Κίνηση για την Δικαίωση των Βορειοηπειρωτών» µε θέµα «Απόδοση ιθαγένειας 
στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες: Ιστορική δικαίωση και πολιτική επιλογή» στο 
ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα.	  
 
 Στις 12 Μαϊου παρουσίασα τα γενικά συµπεράσµατα στην ανοιχτή εκδήλωση-
συζήτηση µε θέµα Ασφάλεια των δικαιωµάτων και ασφάλεια των Ολυµπιακών 
Αγώνων που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 	  
 
Στις 9-10 Μαΐου µετείχα στο σεµινάριο «The role of the Ombudsman in a state 
governed by the rule of law” που διοργάνωσε το Γραφείο Επιτρόπου για τα 
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Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε την Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στο Nev Sehir Καππαδοκίας ως σχολιαστής στη 
συνεδρία Τhe Ombudsman and the judiciary 
 
Στις 3 Ιουνίου µετείχα στην παρουσίαση του βιβλίου Το "Σύνταγµα" της Ευρώπης 
αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία (εκδόσεις Παπαζήση) του Αντώνη 
Μανιτάκη στην ΕΣΗΕΑ.	  
 
Στις 21 Ιουνίου ήµουν κεντρικός οµιλητής σε συνέντευξη τύπου-ανοιχτή συζήτηση 
που διοργάνωσε η Δηµοτική Κίνηση Αµαρουσίου «Κόντρα στον Καιρό» µε θέµα 
Όχι στον περιορισµό των δηµοκρατικών δικαιωµάτων µε αφορµή την ασφάλεια 
των Ολυµπιακών Αγώνων στον Δήµο Αµαρουσίου.	  
 
 Στις 22 Ιουνίου, οµιλητής στην εκδήλωση µε τίτλο Παγκοσµιοποίηση και 
τροµοκρατία µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου του Περικλή Κοροβέση 
«Τροµοκρατία και άλλα δαιµόνια» που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ηλέκτρα και το 
Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου στο 
Αµφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας».	  
 
Στις 13 Νοεµβρίου ήµουν µαζί µε τον Γιάννη Κτιστάκι εισηγητής σε στρογγυλή 
τράπεζα που διοργάνωσε ο Όµιλος Μάνεση, µε θέµα Η υπόθεση Τουρκική Ένωση 
Ξάνθης: πολυπολιτισµικότητα και θεµελιώδη δικαιώµατα.	  
 
Στις 4 Δεκεµβρίου στο πλαίσιο του προγράµµατος που υλοποίησε το Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων µε το Ίδρυµα για τους Ανταλλαχθέντες της 
Λοζάνης (Lozan Müdbadilleri Vakfi) «Διαδροµές Πολιτών» µετείχα ως συντονιστής 
της ενότητας συζήτησης µε γενικό θέµα Μειονοτική εκπαίδευση που έλαβε χώρα 
στο Δηµαρχείο της Κοµοτηνής.	  
 
Στις 8 Δεκεµβρίου, µετείχα ως οµιλητής στην Εθνική Στρογγυλή τράπεζα που 
διοργάνωσε ο Εθνικός Φορέας Συνεργασίας για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία 
«Αντιγόνη» µε θέµα Μειονότητες και µετανάστες στην ελληνική πολιτική 
κοινότητα.	  
 
2005	  
 
Στις 2-4 Μαρτίου η Διεθνής Οµοσπονδία για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (FIDH) 
διοργάνωσε διεθνές συνέδριο µε γενικό θέµα «Democratizing globalization» στο 
Quito του Ισηµερινού. Στο συνέδριο µετείχα µε εισήγηση στην ενότητα µε τίτλο 
Cultural diversity an democracy: integrating universality and respect for 
diversity.	  
 
Στις 8-10 Σεπτεµβρίου διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ το διεθνές σεµινάριο της 
Χάλκης µε θέµα Security Sector Reform in Southeastern Europe and the 
Mediterranean: Lessons and Challenges”. Στην ενότητα του σεµιναρίου «The role 
of the Ombudsman in promoting good governance” µετείχα µε διάλεξη µετίτλο 
Developing the Ombudsman institution in Southeastern Europe: lessons and 
challenges. 	  
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Στις 21 Οκτωβρίου µετείχα στο διήµερο συζητήσεων που διοργάνωσε η 
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης στο Πολυτεχνείο ΑΠΘ µε θέµα 
Θεσσαλονίκη 1912-2005 κατασκευάζοντας τον εθνικό µύθο.	  
 
 Στις 17 Οκτωβρίου έκανα την εισαγωγική προσφώνηση και τον συντονισµό της 
εκδήλωσης – συνέντευξης τύπου µε θέµα Πρόταση νόµου για ένα νέο καθεστώς 
σχέσεων κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα που διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου  στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών. 	  
 
Στις 3-5 Νοεµβρίου µετείχα ως εισηγητής στο 10ο Συµπόσιο της Modern Greek 
Studies Association  που έλαβε χώρα στο Palmer House Hilton στο Σικάγο ΗΠΑ. 
Τίτλος της εισήγησης Migrants within the Greek Political Community.	  
 
Στις 9 Νοεµβρίου έδωσα διάλεξη στο Harriman Institute του Columbia University 
της Νέας Υόρκης µε θέµα From Institution building to Confidence Building in 
Southeastern Europe. 	  
 
Στις 16-17 Δεκεµβρίου, στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τµήµα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στο 
Βουλευτικό του Ναυπλίου µε θέµα «Νέο θεσµικό πλαίσιο και πολιτικές για τους 
µετανάστες» στην πρώτη ενότητα «Η νοµοθετική µεταρρύθµιση: δικαιώµατα – 
υποχρεώσεις µεταναστών στο κράτος δικαίου» είχα εισήγηση µε τίτλο Η 
πολιτογράφηση των αλλοδαπών στην Ελλάδα.	  
 
2006	  
 
Στις 20 Ιανουαρίου παρουσίασα την πρόταση νόµου της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου Ρύθµιση σχέσεων εκκλησίας – πολιτείας σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών µε θέµα «Ρύθµιση σχέσεων 
Πολιτείας και Εκκλησίας, Θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της 
Θρησκευτικής Ελευθερίας»	  
 
Στις 17 Φεβρουαρίου µετείχα στην εκδήλωση Η αργοπορηµένη µεταπολίτευση της 
µειονοτικής πολιτικής που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς» 
και τις «Αναγνώσεις» της Κυριακάτικης Αυγής στην ΕΣΗΕΑ µε οµότιτλη εισήγηση. 	  
 
Στις 20 Φεβρουαρίου µετείχα στη συζήτηση που διοργανώθηκε από το περιοδικό 
«Γαλέρα» µε θέµα Τα δανικά σκίτσα στο Νέο Ελληνικό Θέατρο στην Αθήνα.	  
 
Στις 24 Φεβρουαρίου µετείχα ως εισηγητής στην εκδήλωση µε θέµα «Τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι τα του Θεού τω θεώ (Με αφορµή το σχέδιο νόµου για τη 
ρύθµιση των σχέσεων κράτους και εκκλησίας)» που διοργανώθηκε από την 
Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισµό και την 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Τίτλος της εισήγησης Η 
συνταγµατική (µη) αναθεώρηση των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Μια 
απρόσφορη µετάθεση.	  
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Στις 15-17 Φεβρουαρίου µετείχα ως κεντρικός εισηγητής στην ενότητα «Από τις 
µειονότητες στους µετανάστες: Η ιδιότητα του πολίτη στον 21ο αιώνα» στο Ζ’ 
Συµπόσιο Σύνταγµα και Πολυπολιτισµικότητα του Οµίλου «Αριστόβουλος 
Μάνεσης» που έγινε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Χίο.	  
 

Στο 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ που συναντήθηκε στην Αθήνα στις 4-7 Μάη 
2006, µετείχα ως εισηγητής σε δύο σεµινάρια: α) Ευρωπαϊκή Υπηκόοτητα και 
ιδιότητα του πολίτη που διοργάνωσε η Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
και του Πολίτη µε τις αδελφές ευρωπαϊκές οργανώσεις υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας Ενώσεων για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (FIDH) και β)  
Ενάντια στην ισλαµοφοβία και τη σύγκρουση των πολιτισµών: η περίπτωση των 
δανέζικων σκίτσων που διοργάνωσε η Κίνηση πολιτών ενάντια στο ρατσισµό 
(Ελλάδα), Νέοι Δηµοκράτες/Νέοι Αριστεροί (Γερµανία), National Assembly 
Against Racism,  Αctive media (Ελλάδα). 	  

Στις 16-17 Μαΐου µετείχα ως εισηγητής στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε ο 
Επίτροπος των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Δηµοκρατίας του Καζακστάν στην 
Αστάνα µε θέµα «The Effectively Operating Ombudsman Institution as a 
Contribution to Sustainable Development of Human Rights”.  Τίτλος της 
εισήγησης: Distribution of Powers between Different State Authorities for Human 
Rights.  
 
Στις 22-24 Μαΐου µετείχα ως εισηγητής σε σεµινάριο µε θέµα “Training Trainers in 
Good Governance – Sudan ” που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγµατικού Δικαίου (Ίδρυµα Τσάτσου). Τίτλος της εισήγησής µου Respect of 
human rights as an element of good governance.  Το σεµινάριο έγινε στα γραφεία 
του Ιδρύµατος.	  
 
Στις 22-23  Ιουνίου µετείχα στο συνέδριο «Παράλληλες ιστορίες»  που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Ελλήνων Ουγγαρίας και η Ακαδηµία 
Επιστηµών Ουγγαρίας στο Μέγαρο της Ουγγρικής Ακαδηµίας Επιστηµών στη 
Βουδαπέστη. Η εισήγηση µου είχε τίτλο «Εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα και 
εθνικές µειονότητες της Ελλάδας».	  
 
Στις 25-26 Αυγούστου µετείχα σε σεµινάριο που διοργάνωσε η European Science 
Foundation στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών µε θέµα «Collective 
Identities in a Uniting Europe: Development (Re)construction and Expression». 
Τίτλος της εισήγησής µου Institutional Discourse on Minorities Rights by the 
European Organizations at the Dawn of the 21st Century.  
 
Στις 29 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου µετείχα µε εισήγηση στο σεµινάριο που 
διοργανώθηκε από το “NATO Science for Peace Program” µε θέµα «Strengthening 
and promoting religious co-existence and tolerance for a more secure Civil 
Society in the Balkans and beyond”.  Τίτλος της εισήγησής µου Islam and state 
religion in Greece: from the formation of the ‘Greek-orthodox genos’ to the era 
of post-cold migration. 
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Στις 27 Νοεµβρίου µετείχα µε κοινή εισήγηση µε τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη στην 
επιστηµονική ηµερίδα που διοργανώθηκε στην Παλαιά Βουλή από το Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο πλαίσιο της επετείου 
των 70 χρονών από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου µε θέµα «Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλοςς και οι συνταγµατικές αναθεωρήσεις Από το χθες στο σήµερα». Τίτλος 
της εισήγησης:  Προστασία των µειονοτήτων, από τη «Μεγάλη Ιδέα» στην 
πολυπολιτισµική κοινωνία (Κρήτη 1899&1907, 2006).	  
 
 Στις 14 Δεκεµβρίου ήµουν οµιλητής σε εκδήλωση µε θέµα Αντιτροµοκρατική 
πολιτική, ειδική νοµοθεσία, δίκες σκοπιµότητας που διοργανώθηκε από το Δίκτυο 
για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα που έγινε στο Πολυτεχνείο.	  
 
Στις 15 Δεκεµβρίου ήµουν οµιλητής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στην ΕΣΗΕΑ 
από τη «Συσπείρωση Δηµοσιογράφων – Δούρειος Τύπος» µε θέµα «Επικοινωνία 
εναντίον κοινωνίας». Τίτλος της εισήγησής µου Η αποψίλωση του δηµοσίου 
χώρου ως προϋπόθεση παραβίασης του ιδιωτικού. 
 
 
Στις 18 Δεκεµβρίου, ο Σύλλογος Νέων για τα Ηνωµένα Έθνη – Ελλάδα, το 
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών διοργάνωσαν ηµερίδα στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα 
«Η µετανάστευση από τον 20ο στον 21ο αιώνα: πόσο απέχει η θεωρία από την 
πράξη;» στην οποία µετείχα µε εισήγηση Είναι δυνατή µια ευρωπαϊκή πολιτική 
κτήσεις της ιθαγένειας των κρατών υποδοχής από τους µετανάστες;	  
 
2007 	  
 
Στις 17 Ιανουαρίου συµµετείχα σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε από το 
Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα µε θέµα 
«Όψεις της ετερότητας στη σύγχρονη Ελλάδα».  Η εισήγησή µου είχε τίτλο Από τις 
παλαιές στις νέες ετερότητες. Οι αγκυλώσεις της ελληνικής πολιτικής. 	  
 
 Στις 23 Ιανουαρίου πραγµατοποίησα διάλεξη στο Διορθόδοξο Κέντρο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος µε θέµα Ελληνική διασπορά και ιθαγένεια στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ελληνική γλώσσα και πολιτισµός» που υλοποιείται από τη Γενική 
Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. 	  
 
[τέλη Ιανουαρίου είχα τροχαίο ατύχηµα το οποίο µε καθήλωσε για περίπου 
τέσσερις µήνες]	  
 
 Στις 19-21 Απριλίου στη Λισσαβόνα πραγµατοποιήθηκε το 36ο συνέδριο της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε θέµα Migrations στην 
ενότητα «Eastern Europe and CentralAsia» συµµετείχα ως σχολιαστής. 
 
Στις 13-15 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη και Σικγτούνα Σουηδίας το 
“Forum for the Future of Democracy” από το Συµβούλιο της Ευρώπης, το 
Σουηδικό Κοινοβούλιο, την Σουηδική Κυβέρνηση και την Σουηδική Ένωση Δήµων 
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και Περιφερειών. Στο Forum αυτόµετείχαως rapporteur στην ενότητα Systematic 
work for Human Rights  National Action Plans and other Methods. 
 
Στις  28 και 29 Ιουνίου το Institute of Archaeology&Antiquity – Centre for 
Byzantine, Ottoman& Modern Greek Studies του Πανεπιστηµίου Birmingham 
διοργάνωσε συνέδριο µε θέµα “Diaspora and Migration: Otherness, identity and 
movement in and out of Greece». Στησυνεδρία «Diaspora, migration and 
attitudes of the Greek State» µετείχα µε εισήγηση µε τίτλο Diaspora and 
migration: changing definitions of the Greek nationality during the twentieth 
century. 
 
Στις 30 Ιουλίου-3 Αυγούστου µετείχα σε επίσκεψη εργασίας του Έλληνα 
Συνηγόρου του Πολίτη στα γραφεία του οµόλογου θεσµού της Γεωργίας, στο 
Τιφλίδα στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποίησα διάλεξη στο προσωπικό του 
Γεωργιανού Συνηγόρου µε θέµα Minorities before the Independent authorities.  
 
Στις 17-18 Σεπτεµβρίου το πρόγραµµα Ευνοµία του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη 
σε συνεργασία µε τον Βούλγαρο Συνήγορο του Πολίτη διοργάνωσε ευρωπαϊκό 
σεµινάριο µε θέµα: «The Ombudsman’sIntervention Between the Principles of 
Legality and Good Administration». Στο σεµινάριο αυτό είχα εισήγηση µε τίτλο 
The reality of rights: between Legality and Good Administration.  
 
Στις 21-23 Σεπτεµβρίου το περιοδικό Θέσεις µε αφορµή την έκδοση του 100ού 
τεύχους του, διοργάνωσε διεθνές συνέδριο στην αίθουσα Τελετών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε θέµα: «Ο Μαρξ σήµερα, 150 χρόνια µετά τα 
Grundrisse». Στο συνέδριο µετείχα µε σχόλιο Στιγµές οικοδόµησης της µαρξιστικής 
θεωρίας για το κράτος. 	  
 
 Στις 16 Οκτωβρίου µετείχα σε εκδήλωση – συνέντευξη τύπου στην οποία 
παρουσιάστηκε από το Βρετανικό Συµβούλιο της Αθήνας και την Ελληνική Ένωση 
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου τα αποτελέσµατα έρευνας για τα Δικαιώµατα 
του Νοµίµων Μεταναστών στην Ευρώπη Migration Integration Policy Index. 	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς µου στη θέση  του επίκουρου 
καθηγητή 
 
2008 
Στις 23 Ιανουαρίου συµµετείχα µε σχόλιασµο στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
«Συσπείρωση Δηµοσιογραφων Δούρειος Ίππος» µε θέµα Η εξουσία, τα σκάνδαλα 
και η δηµοσιογραφία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ.	  
 
Στις 25 Ιανουαρίου συµµετείχα σε εκδήλωση µε θέµα Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές στο στόχαστρο που διοργάνωσε η Ανανεωτική Πρόταση Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης. 	  
 
Στις 8 Φεβρουαρίου πραγµατοποίηση εισήγηση Citoyenneté européenne et 
nationalité σε συνέδριο µε τίτλο «Citoyenneté européenne, pratiques citoyennes 
dans las grandes métropoles urbaines européennes: vers une citoyenneté 
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européenne de residence?»που πραγµατοποιήθηκε από το Maison de l’Europe de 
Paris στο ΠαρίσιαπότηνΕυρωπαϊκή Ένωση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (European 
Association for Human Rights). 
 
Στις 14 Φεβρουαρίου,  συµµετείχα σε στρογγυλή τράπεζα µε τίτλο Πολιτικές 
ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα στον 3ο Εθνικό Διάλογο για τις πολιτικές 
ένταξης µεταναστών που διοργανώθηκε στο Βρετανικό Συµβούλιο σε συνεργασία 
µε το Migration Policy Group, το Συνήγορο του Πολίτη και την Ελληνική Ένωση 
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.	  
 
Στις 21 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε απο το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών 
Οµάδων εκδήλωση µε τίτλο «Ιστορία και επικαιρότητα του ζητήµατος των 
Τσάµηδων» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Στην εκδήλωση µετείχα µε εισήγηση µε 
τίτλο «Το ανοµολόγητο: ευθύνες και εργαλειοποίηση του ζητήµατος των 
Τσάµηδων στις ελληνοαλβανικές σχέσεις».	  
 
Στις 19 και 20 Μαϊου, στο πλαίσιο του EU Black Sea Synergy Civil Society Seminar 
on Freedom of Expression που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και τη Σλοβένικη 
Προδρεία της Ευρωπαίκής Επιτροπής στο Chisinau Μολδαβίας συµµετείχα ως 
συντονιστής και σχολιαστής της συνεδρίας Current situation and problems 
concerning freedom of expression in the Black Sea countries – criminal law 
issues. 
 
Στις 23 και 24 Μαϊου, το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων 
διοργάνωσε συνέδριο µε τίτλο «Πολιτισµική Ετερότητα και Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα» στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο συνέδριο µετείχα µε εισήγηση 
«Μεινοτικές και πολιτειακές ιδιαιτερότητες: συνειρµοί από την ελληνική 
εµπειρία». Τα πρακτικά του συνεδρίου δηµοσιεύτηκαν σε: Α. Ανδρούσου, Ν. 
Ασκούνη, (επιµ.), Πολιτισµική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώµατα, Εκδ. 
Μεταίχµιο, Αθήνα, 2011  (πρβλ. Δηµοσιεύµατα)	  
 
Στις 25 Μαϊου µετείχα στην παρουσίαση του συλλογικού τόµου Όψεις λογοκρισίας 
στην Ελλάδα (Λ. Καραµπίνης, Γ. Σταυρακάκης, Γ. Ζιώγας, Δ. Χριστόπουλος 
(επιµ.), Νεφέλη, Αθήνα, 2008)στο πλαίσιο του International Contemporary Art 
Fair “ArtAthina 2008” που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισµού και του Δήµου Αθηναίων στην Artexpo στο Μαρούσι Αττικής. 	  
 
Στις 31 Μαϊου, το τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου σε 
συνεργασία µε το Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Οµάδων πραγµατοποίησε στην 
Άρτα ηµερίδα µε θέµα «Ετερότητες και Μουσική στα Βαλκάνια».Στην ηµερίδα 
µετείχα µε εισήγηση Η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα έναντι των µειονοτικών 
πολιτισµών στην Ελλάδα.Τα πρακτικά της ηµερίδας δηµοσιεύτηκαν στις εκδόσεις 
του Τµήµατος Λαϊκής & Παραδοσιακής µουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Τετράδιο 4, Άρτα 
2008).	  
 
Στις 9 Ιουνίου συµµετείχα µε εισήγηση «Η ταυτότητα της ελληνικής ιδιότητας του 
πολίτη» σε στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Ελλάδα-Ευρώπη: το κοινωνικό µοντέλο, 
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µία πρόκληση για το µέλλον» που διοργάνωσε ο Όµιλος Προβληµατισµού για τον 
Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γ.Γ. Επικοινωνία και 
Ενηµέρωσης.	  
 
Στις 4 και 5 Δεκεµβρίου 2008, το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του  Τµήµατος 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας  του Παντείου Πανεπιστηµίου διοργάνωσε 
επιστηµονικό συνέδριο µε τίτλο«Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική», στο οποίο 
συµµετείχα µε εισήγησηΔικαιώµατα και κοινωνία πολιτών: η ιδιοποίηση του 
πολιτικού ως ζητούµενο.	  
 
2009	  
 
Στις 29 Ιανουαρίου συµµετείχα στην ιδρυτική στρογγυλή τράπεζα του EUDO 
Citizenship Observatory, «Comparing citizenship policies in Europe» που 
πραγµατοποιήθηκε στο Eυρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.	  
 
Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε διεθνές συνέδριο µε θέµα 
«Freedom of expression: striking the difficult balances for the Ombudsman» στην 
Τυφλίδα Γεωργίας διοργανωµένο από το Συνήγορο του Πολίτη της Γεωργίας, το 
πρόγραµµα Ευνοµία του Συνηγόρου του Πολίτη και τον Επίτροπο για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης. Συµετείχα µε 
εισήγηση“Institution building as a confidence building measure” στη 
καταληκτική συνεδρία.	  
 
Στις 30 Απριλίου συµµετείχα σε εκδήλωση µε θέµα Ελληνικότητα και Ευρωπαϊκή 
Ταυτότητα που διοργανώθηκε από την Ένωση Ακολούθων Τύπου στο Αµφιθέτρο 
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσηςστην Αθήνα.	  
 
Στις 17-21 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στις Πρέσπες Επιστηµονικό Εργαστήριο µε 
τίτλο «Σύνορα/Όρια» από την Εταιρεία Μελετών Επιστηµών του Ανθρώπου. Στο 
πλαίσιο του εργαστηρίου, πραγµατοποίησα εισήγηση σε συνεργασία µε τον 
Λάµπρο Μπαλτσιώτη µε τίλο Τα µεταβλητά όρια της ετερότητας στην Ελλάδα.	  
 
Στις 16 Νοεµβρίου συµµετείχα ως εισαγωγικός εισηγητής στην παρουσίαση της 
Περιόδου Β’ της Σειράς του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων στις εκδόσεις 
Βιβλιόραµα στην Αθήνα υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου της Σειράς.	  
 
Στις 20 και 21 Νοεµβρίου η Οµάδα Έρευνας European Identities and Encounters 
Graduate του Κέντρου Ερευνών Τεχνών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Cambridge πραγµατοποίησε συνέδριο µε θέµα 
«Complexities in Europe: Between knowledge, power, citizenship and identity». 
Στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο Cambridge συµµετείχα µε εισήγηση µε 
τίτλοSeeing things their way: Reflections on the contemporary migration 
experience in Europe.	  
 
Στις 9-11 Δεκεµβρίου, το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης και η Committee on 
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Political Sociology διοργάνωσαν συνέδριο στο Πάντειο Πανεπιστήµιο µε τίτλο 
«Εξεγερσιακές συλλογικές δράσεις σε συγκριτική προοπτική. Θεωρητικοί 
προβληµατισµοί, εµπειρικά αινίγµατα». Στο συνέδριο συντόνισα τη συνεδρία 
«’Πίσω από τις γραµµές’: δοµικές και δυναµικές αιτίες στην ανάπτυξη µιας 
προναγγελθείσας εξέγερσης». 
 
Στις 16 Δεκεµβρίου, µετείχα ως οµιλητής σε εκδήλωση που οργάνωσαν από 
κοινού το Ελληνικό Τµήµα της Διεθνούς Αµνηστίας και η Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε θέµα Τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ανηφορικό 
δρόµο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.	  
 
 2010	  
 
Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα επιστηµονικό σύµποσιο 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Δηµοσίου Δικαίου στο πλαίσιο του Jean Monnet 
project µετίτλο«South-Eastern European developments on the administrative 
convergence and enlargement of the European Administrative Space in Balkan 
States», στο οποίο συµµετείχα µε εισήγηση Support to the strengthening of an 
Ombudsman Office : the Twinning project between Serbia – Greece and the 
Netherlands.	  
 
Στις 8 Φεβρουαρίου – ηµεροµηνία κατά την οποία συζητείτο στη Βουλή ο νέος 
νόµος για την ελληνική ιθαγένεια - συµµετείχα ως εισηγητής εκδήλωσης της 
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε αφορµή την επικείµενη 
ψήφιση του νόµου για την ελληνική ιθαγένεια µε τίτλο Προς ένα νέο καθεστώς 
ελληνικής ιθαγένειας που πραγµατοποιηθήκε στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής 
στην Αθήνα.	  
 
Την 1η Μαρτίου συµµετείχα σε εκδήλωση-συζήτηση στο πλαίσιο της ηµέρας του 
µετανάστη Πρώτη Μαρτίου 2010, 24 ώρες χωρίς εµάς που πραγµατοποιήθηκε στο 
βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟS στην Αθήνα.	  
 
Στις 4 Μαρτίου συµµετείχα σε εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων µε θέµα 
«Έλληνες και ξένοι, πολίτες ενωµένοι» που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Εσπέρια. 
Τίτλος της εισήγησής µου ήταν Προσλήψεις για την ιδιότητα του πολίτη και τη 
µετανάστευση: στοχεύσεις ενάντια στον αποκλεισµό.	  
 
Στις 8 Μαρτίου µετείχα σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα για τη Γυναίκα µε θέµα Μαντήλα: θρησκευτικό σύµβολο, 
ανεξιθρησκεία και ευρωπαϊκός ρατσισµός στο Χώρο Διαλόγου και Δηµιουργίας 
«Καµπάνη 2».	  
 
Στις 10 Μαρτίου έδωσα διάλεξη µε τίτλο Ο νόµος περί ιθαγένειας, το 
αντιρατσιστικό κίνηµα και η αριστερά σε αφιέρωµα για τη µετανάστευση στο Στέκι 
Νεολαίας Συνασπισµού.	  
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Στις 22 Μαρτίου µετείχα µε εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φοιτητικός 
Όµιλος Προβληµατισµού «Ελεύθερη Σκέψη» µε θέµα Πολιτικές και θεσµικές 
αντανακλάσεις του νέου νόµου για την ιθαγένεια.	  
 
Στις 24-26 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Θεωρίας και 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου συνέδριο µε θέµα “Europe in the 
Emerging World Order. Searching for a New Paradigm” στο Institute for 
Philosophy and Social Theory. Στο συνέδριο µετείχα µε εισήγηση µε τίτλο 
European institutional discourse on minorities: what is said and what is meant.	  
 
Στις 30 Μαϊου, συµµετείχα ως συντονιστής στη συζήτηση µε θέµα Ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών, στο πλαίσιο του 
2ου Φεστιβάλ Μεταναστευτικών Κοινοτήτων που πραγµατοποίηθηκε στις 29-30 
Μαϊου από το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών υπό την αιγίδα του Δήµου Βύρωνα 
στο Δήµο αυτό.	  
 
Στις 11 Ιουνίου συµµετείχαστο5th Annual Jyväskylä Symposium on Political 
Thought and Conceptual History µεεισήγηση Migration, rights and sovereignty: 
reflections on the aftermath of the Greek citizenship reform (2010)) 
πουδιοργανώθηκεαπότο Finnish Centre of Excellence in Political Thought and 
Change του πανεπιστηµίου της Jyväskylä στη Φινλανδία.	  
 
Στις 13 Ιουνίου συµµετείχα σε εκδήλωση-ενηµέρωση για τον νόµο για την 
ελληνική ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώµατα που έλαβε χώρα στην Αγορά της 
Κυψέλης και διοργανώθηκε από τη Συµµαχία για τα Δικαιώµατα των Μεταναστών 
και το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. 	  
 
Στις 24-25 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε συνέδριο µε θέµα “Conference on 
citizenship in South Eastern Europe” από το Citizenship South Eastern Europe 
Network του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο Εδιµβούργο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έκανα σχολιασµό στη 
συνεδρία Mobility, borders and citizenship.   	  
 
 
Στις 22 Οκτωβρίου µετείχα σε εκδήλωσητου Association of Greek Judges and 
Public Prosecutors for Democracy and Fundamental Rights µεθέµα “Immigrants & 
Citizenship” στηνΑθήνα. Η εισήγησή µου είχε τίτλο Greece in the European 
citizenship map: comparison and interpretation.	  
 
Στις 25 Οκτωβρίου έκανα τις καταληκτικές παρατηρήσεις σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ µε θέµα Αστικός χώρος και δικαιώµατα.	  
 
Στις 29 Νοεµβρίου µετείχα ως οµιλητής σε ηµερίδα που πραγµατοποίησε το Tµήµα 
Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και το Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού µε 
θέµα «Βλέποντας τον κόσµο µε διαφορετικά µάτια. Παιδικό βιβλίο και 
διαφορετικότητα». Τίτλος της εισήγησής µου ήταν Πόσο ίδιο είναι το διαφορετικό: 
όψεις ετερότητας µέσα από την ελληνική εµπειρία.	  
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Στις 10 Δεκεµβρίου το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας διοργάνωσε επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα 
«Ελλάδα και Αλβανία στον Ψυχρό Πόλεµο. “Προσλήψεις” της ελληνικής 
πολιτικής», όπου συµµετείχα µε την εισήγηση Ο αλυτρωτισµός στην ελληνική 
διοικητική πράξη.	  
 
Στις 11 Δεκεµβρίου έκανα εισήγηση µε θέµα Η Ελλάδα της οµογένειας: από 
µητέρα πατρίδα καπιταλιστική µητρόπολη (Μέρος Δεύτερο) στο επιστηµονικό 
συµπόσιο «Ξένοι µετανάστες  στην Ελλάδα: Πληγή ή πρόοδος;» στο πλαίσιο της 
σειράς εκδηλώσεων της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας της Σχολής Μωραϊτη, που έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.	  
 
Στις 20 Δεκεµβρίου διοργανώθηκε η 9η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των 
Διακρίσεων µε θεµατική «Η πολιτισµική διαφορετικότητα στην ελληνική 
κοινωνία: Ανοχή, αποδοχή ή αναγνώριση;» από το Κέντρο Πληροφόρησης για το 
Ρατσισµό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία υπό την αιγίδα του Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies. Στην ενότητα «Εθνική διαφορετικότητα 
και ελληνική ιθαγένεια» συµµετείχα µε εισήγηση Γιατί δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό 
µοντέλο πολιτικών πολιτογράφησης;	  
 
2011	  
 
Στις 14 Ιανουαρίου µετείχα σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου που πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συλλόγου 
«Μακρυγιάννης» της Άρτας µε τίτλο Η Ελλάδα της µετανάστευσης: προβλήµατα, 
προκλήσεις και πιθανές λύσεις.	  
 
Στις 28 Ιανουαρίου έκανα τον σχολιασµό της συνεδρίας Προοπτικές για µια νέα 
µεταναστευτική πολιτική στο πλαίσιο της διηµερίδας για τη µετάνάστευση στην 
Ελλάδα που διοργάνωσαν το Navarino Network και η Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 	  
 
Στις 20 και 21 Ιανουαρίου συµµετείχα στηδιεθνή στρογγυλή τράπεζα «It’s also 
culture, stupid! – The cultural challenge to social democracy. Anti-migration, 
populism and community in an age of insecurity” που διοργανώθηκε στο 
Βερολίνο από το Friedrich Ebert Stiftung, το Das Progressive Zentrum καιτο 
Wiardi Beckman Stichting.	  
 
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου συµµετείχα σε στρογγυλή τράπεζα µε θέµα Εκλογές 
και πολιτική επικοινωνία στο πλαίσιο του διήµερου επιστηµονικού συνεδρίου που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης µε θέµα 
«Δηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010 – Η πρόκληση της διοικητικής 
µεταρρύθµισης» στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.	  
 
Στις 10 Μαρτίου συµµετείχα σε δηµόσια συζήτηση που διοργάνωσε το ελληνικό 
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  στην αίθουσα του 
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Παλαιού Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε θέµα  Μπορούν και πρέπει να κλείσουν τα 
σύνορα για τους παράνοµους µετανάστες;	  
 
Στις 15 Μαρτίου συµµετείχα  ως συντονιστής στη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου 
του Δηµήτρη Ψαρρά Το κρυφό χέρι του Καρατζαφέρη που πραγµατοποίησαν οι 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.	  
 
Στις 15 Μαρτίου έκανα µαγνητοσκοπηµένο σχόλιο στη διάρκεια ηµερίδας µε 
τίτλο Μια άλλη πόλη είναι εφικτήπου οργάνωσε το ΥΠΕΚΑ στο Μουσείο Μπενάκη 
βάσει της πιλοτικής έρευνας της SARCHA, CCR – 
ΠKΠ.http://vimeo.com/22364530 
 
Στις 4 Απριλίου παρουσίασα εισήγηση Introducing a case handling culture in an 
Ombudsman’s office στο πλαίσιο του Joint Programme Between the European 
Union and the council of Europe “Democracy support programme in the Republic 
of Moldova” που πραγµατοποιήθηκε στο Chisinau της Μολδαβίας υπό την αιγίδα 
του Συµβουλίου της Ευρώπης.	  
 
Στις 7 Απριλίου διοργανώθηκε η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
MIPEXIII Ενταξη των µεταναστών: από την εργασία στην ιδιότητα του πολίτη, σε 
κοινή διοργάνωση του Βρετανικού Συµβουλίου, της Ελληνικής Ενωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, του I-Red και του Migration Policy Group, όπου και 
έκανα την εισαγωγική προσφώνηση εκ µέρους της ΕΕΔΑ. 	  
 
Στις 26 και 27 Μαϊου διοργανώθηκε συνέδριο από το δίκτυο  International 
Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE) στην Academia 
Belgica µετίτλο “Migrants and external voting in the EU. New prospects and 
challenges for research and policy-making” στη Ρώµη. Στοπλαίσιο του συνεδρίου 
έκανα εισήγηση µε τίτλο Regarding the political rights of the Greek Diaspora: 
“Once a Greek, always a Greek?”	  
 
Στις 6 Μαϊου έκανα από κοινού µε τον Χρήστο Γιακουµόπουλο τα καταληκτικά 
συµπεράσµατα στο Consultation meeting on the Council of Europe’s activities in 
the field of migration που πραγµατοποιήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης µε 
τη συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη στις 5 και 6 Μαϊου στην Αθήνα.	  
 
Στις 16 Μαϊου έκανα τον σχολιασµό στη συνεδρία Δείκτες συµµετοχής µεταναστών 
σε πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς στο πλαίσιο της ηµερίδας «Δείκτες 
ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα» που δοργανώθηκε από το Εργαστήριο 
Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και 
Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.	  
 
Στις 7 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου στο Ινστιτούτο Goethe µε θέµα «Ακροδεξιά, πολιτικός 
εξτρεµισµός και βία» στην οποία συµµετείχα ως συντονιστής στη συνεδρία 
Μεταξύ λόγου και βίας: Πολιτικός εξτρεµισµός, ασφάλεια και βία.	  
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Στις 17-19 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στην Οχρίδα της Δηµοκρατίας της 
Μακεδονίας συνέδριο του πανεπιστηµιακού δικτύου Via Egnatia στο οποίο 
πραγµατοποίησα εισήγηση µε τίτλο How conceive minority rights in states where 
“minorities do not exist”.	  
 
Στις 25 Ιουνίου συµµετείχα σε ηµερίδα µε θέµα Εµείς, οι άλλοι που 
πραγµατοποίησε το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο. Ο τίτλος της εισήγησής  µου ήταν Διαβάζοντας ανάµεσα στις 
γραµµές της µετανάστευσης: σκέψεις µε αφορµή την ελληνική εµπειρία.	  
 
Στις 23-24 Σεπτεµβρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου σε συνέδριο στην Αθήνα µε 
θέµα “Education and rights in an era of social crisis” του Κοινού προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώµατα», του 
Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και του Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τίτλος 
της εισήγησής µουThe relevance of human rights struggle in times of crises: 
strategies and 
priorities(http://enthemata.wordpress.com/2011/09/25/hristopoulos-3/ 
 
Στις 7 Οκτωβρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου σε συνέδριο που διοργανώθηκε 
στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου του Szeged σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Ουγγαρίας στο 
Παρίσι µε θέµα Représentation parlementaire des citoyens expatriés. Le vote à 
l’étranger – exemples et défis. Τίτλος της εισήγησής µου The right to vote of the 
Hellenic Diaspora on the threshold of the 21st century.	  
 
Στις 12 Οκτωβρίου συµµετείχα στην Αθήνα µε εισήγησή µου µε τίτλο: Ιστορία της 
ελληνικής ιθαγένειας. Μια απόπειρα περιοδολόγησης σε πάνελ «Αγνοηµένοι 
φορείς µεταναστευτικής πολιτικής: οι διεθνείς οργανισµοί και η µητέρα πατρίδα» 
µε αφορµή τη συµπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση τη Εταιρείας Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού – περιοδικό Μνήµων.	  
 
Στις 4 Νοεµβρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου µε τίτλο Migrants within τhe Greek 
political community. Does crisis make a difference? σε συνέδριο που 
διοργανώθηκε από το Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας µε θέµα “Philoxenia, 
Xenophobia and Violence”. 
 
Στις 29 Νοεµβρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στην Αθήνα από την Οµάδα Δικηγόρων για τα δικαιώµατα προσφύγων και 
µεταναστών µε θέµα :«ΌΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ. Ο νέος Κώδικας Ιθαγένειας ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η ακροδεξιά στην κυβέρνηση»  
 
Στις 14 Δεκεµβρίου εν όψει της Παγκόσµιας Μέρας του µετανάστη µετείχα µε 
εισήγησή µου σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήµος Αθηναίων και η ΜΚΟ 
PRAKSIS µε θέµα «Μαζί στο +: Συζητούµε, συµπράττουµε, συνυπάρχουµε».  
 
2012 
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Στις 16 Φεβρουαρίου ήµουν εισηγητής σε σεµινάριο που διοργανώθηκε από το 
Μεταπτυχιακό Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γ. Κουζέλη µε θέµα 
εισήγησης«Δικαιώµατα σε/στην κρίση». 
 
Στις 21 Φεβρουαρίου έκανα τον εισαγωγικό χαιρετισµό σε εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνταγµατικού Δικαίου και τον Όµιλο «Αριστόβουλος 
Μάνεσης» µε θέµα «Σύγχρονες Προκλήσεις στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας» 
 
Στις 21-22 Απριλίου συµµετείχα σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι 
Ρουµανίας µε θέµα “Τhe national question in Central-EasternEurope” που 
διοργανώθηκε από το δίκτυο Transform! και την κοινοβουλευτική οµάδα της 
Ενωµένης Αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GUE/NGL). Tίτλος της 
εισήγησής µου: «Post-colonial tribalization of national politics and post-
territorial perceptions of nationhood in the Balkans». 
 
Στις 25 Απριλίου πραγµατοποίησα στην Αθήνα διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς 
Διαλέξεων «Παγκοσµιοποίηση και διεθνές δίκαιο» του ΠΜΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα «Ιθαγένεια και ταυτότητα στην Ελλάδα» 
Στις 8 Μαίου έκανα την εισαγωγή και το συντονισµό της δηµόσιας εκδήλωσης της 
Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας µε τίτλο 
«Μια µέρα µετά τις εκλογές» στην Αθήνα. Το κείµενο της εισήγησής µου: 
http://enthemata.wordpress.com/2012/05/13/hristopoulos-7/ 
 
Στις 8 Ιουνίου µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι 
Συλλογικότητες Λαµίας µε θέµα «Κοινωνία και δηµοκρατία σε κρίση: µετά τις 
εκλογές τι;» 
 
Στις 19 Ιουνίου συντόνισα οµάδα εργασίας µε θέµα «Η ανάδυση των κινηµάτων 
αγανάκτησης και η ακτιβίστικη δυναµική τους» στο πλαίσιο του 16ου Πανελληνίου 
Κοινοβουλίου Νέων που διοργανώθηκε από την Student Association for 
International Affairs στην Αθήνα.	  
 
Στις 18 Μαίου και 22 Ιουνίου µετείχα µε εισήγηση στις συζητήσεις που 
διοργανώθηκαν στην Αθήνα από τα Ενθέµατα της Κυριακάτικης Αυγής µε τίτλο Οι 
εκλογές και ο ρόλος της Αριστεράς. Το κείµενο της πρώτης εισήγησης σε 
http://enthemata.wordpress.com/2012/06/10/xristopoulos-2/ και της δεύτερης 
σε:  http://enthemata.wordpress.com/2012/09/02/hristopoulos-8/ 
 
Στις 19 Ιουλίου συµµετείχα µε εισήγηση στο σεµινάριοThe Rise of the Nationalist, 
Authoritarian and Racist Right in Europe. Which Challenges for the Left?που 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Summer University του δικτύου Transform! 
και του κόµµατος της Ενωµένης Αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Πορταριά Πηλίου. 	  
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Μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς µου στη θέση του αναπληρωτή 
καθηγητή στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου 
                 
 
Στις 19 Σεπτεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση µε τίτλο Αντιµέτωποι 
µε το νεοφασισµό σήµερα. Μια συζήτηση γα την άνοδο της Χρυσής Αυγής και την 
έξαρση της ρατσιστικής βίας,  που οργανώθηκεαπό τα Ενθέµατα της Κυριακάτικης 
Αυγής µε το περιοδικό Unfollowστον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.   
http://enthemata.wordpress.com/2012/09/30/dchristopoulos/ 
 
Στις 24 Οκτωβρίου µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση του Οµίλου 
Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας µας (ΟΠΕΚ)µε θέµαΒία, 
Κράτος Δικαίου και Κοινωνική Συνοχή στο αµφιθέατρο του Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Αθήνας  
 
Στις 4 Δεκεµβρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου σε σεµινάριο που διοργανώθηκε 
από το Ίδρυµα Ρόζα Λούξεµπουγκ – Παράρτηµα Ελλάδας µε τίτλο Η 
µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε καιρούς κρίσης. Τίτλος 
της ειδικής θεµατικής «Ποια µεταναστευτική πολιτική χρειάζεται η Ευρώπη της 
κρίσης». 
 
Στις 10 Δεκεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου σε ηµερίδα που διοργανώθηκε από το 
Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών µε θέµα Το θέατρο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
στη θεµατική «Θέατρο και κοινωνία σε κρίση». 	  
 
Στις 15 Δεκεµβρίου µετείχα µε εισήγηση µου στο συνέδριο του περιοδικού 
Historein µε τίτλο Μεταπολίτευση: από τη µετάβαση στη δηµοκρατία στην 
οικονοµική κρίση. Τίτλος της εισήγησης: «Είναι το Σύνταγµα «ένα σύνολο 
υποχρεωτικών κανόνων» ή δεν «είναι τίποτε»; Σκέψεις για την εξέλιξη των 
εγγυητικών θεσµών από το 1974 ως σήµερα».  
 
Στις 20 Δεκεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση Γεφυρώνοντας το κενό: 
από τη νόµιµη διαµονή στην ιδιότητα του πολίτη που διογανώθηκε από το 
Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών και το Δήµο Αθηναίων στο κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Τίτλος της εισήγησης: «Μεταξύ µαταίωσης και 
προσδοκίας – Διλήµµατα της δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα της κρίσης».  
 
 
2013	  
 
Στις 12 Ιανουαρίου µετείχα σε συζήτηση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών από τον Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών υπό τον συντονισµό του καθηγητή 
Πασχάλη Κιτροµηλίδη µε θέµα Re-imagining democracy in the Mediterranean 
1750-1860.  
 
Στις 18 Ιανουαρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο συνέδριο που διοργάνωθηκε από 
το πανεπιστήµιο Paris 8 (St Denis) και την Ecole Normale Supérieure µε τίτλο Le 
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Symptome Grec. Τίτλοςτηςεισήγησης: «La réforme n’est pas nécessairement 
déreglementation”.  
 
Στις 27 Μαρτίου 2013 µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση του Συµβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Κορυδαλλού µε θέµα «Ποια ιθαγένεια για τα 
παιδιά των µεταναστών;» 
 
Στις 29 Μαρτίου µετείχα στο Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ (Forum Social Mondial) 
που έγινε στην Τύνιδα Τυνησίας. Θέµα του Φόρουµ :”Les droits sociaux comme 
vecteurs de changement?” και τίτλος της οµιλίαςµου“L’hiver sud-européen après 
le printemps Arabe?” 
 
Στις 16 Απριλίου µετείχα σε σεµινάριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το 
Konrad Adenaeur Stiftung και το ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα Policy workshop on irregular 
migration and asylum. 
 
Στις 12 Απριλίου µετείχα µε εισήγησή µου σε εκδήλωση της «Δηµοκρατικής 
Πρωτοβουλίας» του Συλλόγου Εργαζοµένων ΙΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 
Νόµο 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε απ΄οτον Ν. 4111/2013 που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη.	  
 
Στις 25-26 Απριλίου µετείχα µε εισήγησή µου σε συνέδριο µε τίτλι Orthodoxy and 
Human Rights που διοργανώθηκε από το Université Catholique de Louvain στην 
Λουβέν Λανεβ και τίτλο εισήγησης«How can you both apply the Sharia and deny 
building a Mosque in Athens” 
 
Στις 23-24 Μαϊου µετείχα µε εισήγησή µου στο 38ο Συνέδριο της FIDH (Διεθνής 
Οµοσπονδία Δικαιωµάτων του Ανθρώπου)που έγινε στην Κωνσταντινούπολη µε 
θέµα Political Transition from a Human Rights Perspective. Experiences and 
Challenges.Τίτλος της εισήγησης «The impact of the economic and financial crisis 
in Europe in human rights and Democracy”. 
 
Στις 3 Ιουνίου µετείχα ως σχολιαστής της θεµατικής ενότητας Θρησκεία, Πολιτική, 
Μειονότητες στην 3η συνάντηση νέων ερευνητών της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής 
Επιστήµης που έγινε στην Αθήνα.	  
 
Στις 1-2 Ιουλίου µετείχα σε Meeting of European Civi lLiberties Groups που 
διοργανώθηκε από το Open Society Initiative for Europe στη Βαρκελώνη 
Ισπανίας. 
 
Στις4-5 Οκτωβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο 5οAdriatic-Ionian International 
Conference “Migration and Diaspora”που διοργανώθηκε από το Τµήµα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουµενίτσα. Τίτλος της εισήγησης«Why 
detention is inappropriate for migration management: lessons driven from the 
Greek experience”. 
 



50 
 

Στις 24-25 Οκτωβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο 2013 European Pro Bono forum 
που διοργανώθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία Πολωνίας από το Global 
Network for Public Interest Law στην θεµατική ενότηταCivil Liberties in Europe.	  
 
Στις 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεµβρίου µετείχα µε κοινή εισήγηση µε τον Λάµπρο 
Μπαλτσιώτη στο συνέδριο Revolutions in the Balkans – Revolts and Uprisings in 
the Era of Nationalism (1804-1908) που διοργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας 
Νεώτερης Ιστορίας του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου. Τϊτλος της εισήγησης: «Tracing the borders of the Body Politic: 
Citizenship in the Post-Ottoman Orthodox Balkasn (Greece, Serbia, Bulgaria)” 
 
Στις 15 Νοεµβρίου µετείχα ως οµιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Περικλή 
Κοροβέση Ανθρωποφύλακες. 	  
 
Στις 28 – 30 Νοεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο σεµινάριο που διοργανώθηκε 
από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστηµών του Αµβούργου µε θέµα «Soziale 
Ungleich heiten und soziale Ungerechtetigkeit in Europa”. Τίτλος της εισήγησης: 
“Democracy in crisis? Democracy in transition”. 
 
Στις 12 Δεκεµβρίου µετείχα στο σεµινάριο Κοσµά Ψυχοπαίδη στην Αθήνα µε τίτλο 
εισήγησης «Κυριαρχία στην κρίση – Κυριαρχία σε κρίση: Πώς ασκείται η πολιτική 
εξουσία σήµερα;»	  
 
Στις 13 Δεκεµβρίου µετείχα ως οµιλητής στην εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης 
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µε την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης µε θέµα 
«ΤΙ µέλλει γενέσθαι µε τη Χρυσή Αυγή».	  
 
2014	  
 
Στις 8 Ιανουαρίου έκανα διάλεξη στο πλαίσιο του Interuniversity Winter Course 
που διοργανώνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας µε το Institute for Migration 
&Ethnic Studies – Amsterdam µε θέµα Migration in the margins of Europe. Tίτλος 
της διάλεξης: «Migrants between social marginalization, integration and “We, 
the people”. Lessons from the Greek failure”. 
 
Στις 10-11 Ιανουαρίου µετείχα στο σεµινάριο Re-imagining Democracy Year 2 που 
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών  στην 
Αθήνα.	  
 
Στις 17-18 Ιανουαρίου µετείχα µε κοινή εισήγηση µε τον Λάµπρο Μπαλτσιώτη στο 
συµπόσιο του περιοδικού Ιστορικά µε θέµα Προσλήψεις και χρήσεις των 
φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα, 19ος – 20ος αιώνας. Τίτλος της εισήγησης 
«Εθνοφυλετικά ίχνη στο ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας».	  
 
Στις 28 Φεβρουαρίου µετείχα σε σεµινάριο µε τίτλο Dialogue on Cham Issues που 
διοργανώθηκε από το Program on Peace-Building and Rights και το Harriman 
Institut του Columbia University στη ΝέαΥόρκη.  
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Στις 17 Μαρτίου στο πλαίσιο της εβδοµάδας συναντήσεων Αντιστεκόµενοι στο 
ρατσισµό που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίων µετείχα µε διάλεξη «Τι κάνουµε απέναντι στο ρατσιστικό λόγο και τη 
ρατσιστική βία;» 
 
Στις 20 Μαρτίου µετείχα µε εισήγησή µου στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τo 
Τµήµα Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Βirkbeck µε θέµα “The challenge of the 
extreme right in Europe: Past, Present, Future µε τίτλο ειδικής θεµατικής «How 
have current economic conditions shaped the new far right? How has the far 
right infiltrated mainstream institutions (parliaments, judiciary, police, media? 
How has it shaped broader political discourse and mainstream politics? 
 
Την  1η Απριλίου παρουσίασα σε δηµόσια εκδήλωση που διοργανώθηκε µε 
συµµετοχή µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες από το Ίδρυµα 
Rosa Luxemburg την έκθεση που επιµελήθηκαMapping Ultra-right extremism, 
xenophobia and racism within the Greek State apparatus. Περίληψη της έκθεσης 
στα αγγλικά σε: http://rosalux-europa.info/publications/books/right-wing-
extremism-in-greece/ 
 
Στις 12 Μαίου µετείχα µε εισήγηση στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στην Αθήνα από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου – Ίδρυµα 
Θεµιστοκλή και Δηµήτρη Τσάτσου µε θέµα Κοινωνικό έλλειµµα-Έλλειµµα 
δικαιωµάτων; Τι (δεν) κάνει η Ευρώπη της κρίσης. 
 
Στις 12 Ιουνίου πραγµατοποίησα διάλεξη στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών στο 
πλαίσιο του κύκλου σεµιναρίων του Ολλανδικού Ινστιτούτου και του Παντείου 
Πανεπιστήµιου µε θέµα Exploring Narratives on the Greek Crisis. Tίτλος της 
διάλεξης«Is extreme Right today in Greece more extreme than elsewhere in 
Europe?” 
 
Στις 23 Ιουνίου πραγµατοποίησα διάλεξη στο Centre for Adanced Study της 
Σόφιας Βουλγαρία µε τίτλο “Greece in Crisis: What is the Case with the Far Right 
and Migration?" 
 
Στις 19-21 Ιουλίου µετείχα σε δύο διδακτικές ενότητες ως διδάσκων στην Minority 
Rights Academy που διοργανώθηκε από το Albanian Human Rights Group στην 
Μοσχόπολη Αλβανίας.	  
 
Στις 18 Αυγούστου µετείχα µε εισήγησή µου στο σεµινάριο που διοργανώθηκε από 
το Ίδρυµα Rosa Luxemburg Βρυξελλών µε τίτλο The Far Right in Europe στο 
European Summer University for Social Movements που έγινε στο Παρίσι. 	  
 
Στις 8 Οκτωβρίου πραγµατοποίησα διάλεξη στο πλαίσιο Study Trip: Populism, 
Nationalism and Extremist Movements in Europe του Ιδρύµατος Humanity in 
Action στο Βερολίνο. Τίτλος της διάλεξης: «The Crisis, Rights, Migration and the 
Impact of the Far Right. Why in Greece? Why now?	  
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Στις 20-21 Νοεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο σεµινάριο που διοργανώθηκε 
στη Βιέννη από το Open Society Foundations και το Erste Stiftung µε θέµα 
Democracies in Europe under threat. Τίτλος της ενότητας: «Hotspots in European 
Politics. What would be like to live in these societies in 2019?” 
 
Στις 22-23 Νοεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο συνέδριο που διοργανώθηκε 
από το Musée de Civilisations de l’Europe et de Méditerranée (MUCEM) Μασσαλίας 
µε θέµα Après la crise? Voyage au Coeur de la crise grecque και ειδικότερα στη 
στρογγυλή τράπεζα µε τίτλο «L’onde de choc des mouvements d’extrème droite 
versus le cosmopolitism Méditerranéen.” 
 
Στις 27 Νοεµβρίου πραγµατοποίησα οµιλία στο Word Forum for Human Rights που 
πραγµατοποιήθηκε στο Marrakech Μαρόκου από την Διεθνή Οµοσπονδία 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και άλλους εθνικούς φορείς της χώρας. Τίτλος της 
οµιλίας«Rights in austerity or ‘why you can’t expect respect of individual rights 
when you’re downgrading social ones’».	  
 
Στις 9-10 Δεκεµβρίου συµµετείχα στην 2014 Human Rights Summit που 
διοργανώθηκε στην Washington από το Human Rights First στη θεµατική µε τίτλο 
The future of Europe in a Time of Political Extremism.	  
 
Στις 13 Δεκεµβρίου µετείχα στο εορταστικό συµπόσιο για τα 100 χρόνια από τη 
δηµιουργία της Γερµανικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στο 
Βερολίνο ως οµιλητής µε θέµα: “Rights, democracy and rule of law in austerity: 
aspects of the contemporary Greek experience”.  Στις 14 Δεκεµβρίου απεύθυνα 
χαιρετισµό εκ µέρους της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων στη βράβευση των 
Edward Snowden και Lora Poitras από την Γερµανική Ένωση.  
 
Στις 16 Δεκεµβρίου µετείχα στη δηµόσια αντιπαράθεση µε θέµα: «Ιθαγένεια για τα 
παιδιά των µεταναστών πριν από την ενηλικίωση;» που διοργανώθηκε από το 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου –Ίδρυµα Θεµιστοκλή και Δηµήτρη 
Τσάτσου στην Αθήνα	  
 
Στις  18 Δεκεµβρίου µετείχα σε δηµόσια εκδήλωση - συνέντευξη τύπου για την 
παρουσίαση της έκθεσης της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων του Ανθρώπου 
µε τίτλο Υποβαθµίζοντας τα Δικαιώµατα. Το κόστος της λιτότητας 
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-
Rights/europe/greece/16675-greece-report-unveils-human-rights-violations-
stemming-from-austerityπου έγινε στην Αθήνα.   
 
2015	  
 
Στις 9-11 Ιανουαρίου συµµετείχα µε εισήγησή µου στο διεπιστηµονικό συνέδριο 
που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας µε τίτλο Τοπίο: ιστορίες, πολιτικές, 
αναπαραστάσεις.  Τίτλος της εισήγησής µου: "Πρέσπα: Η µετάθεση του -νοητού 
και πραγµατικού- συνόρου από την περιφέρεια στο κέντρο: ανακατασκευάζοντας 
επικράτειες αποκλεισµού και συσσωµάτωσης"  
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Στις 22 Ιανουαρίου έκανα διάλεξη στο πλαίσιο του Interuniversity Winter Course 
που διοργανώνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας µε το Institute for 
Migration&Ethnic Studies – Amsterdam µε θέµα Migration in the margins of 
Europe. Tίτλος της διάλεξης: «One century of migration and population 
engineering in Greece: from the annexation of the ‘New Territories’ (1912) till 
our days ”. 	  
 
Στις 27 Ιανουαρίου συµµετείχα σε δηµόσια εκδήλωση – συζήτηση στην Αθήνα Μια 
µέρα µετά τις εκλογές που διοργανώθηκε από το ηλεκτρονικό περιοδικό Χρόνος 
και την Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας.	  
 
Στις 14 Φεβρουαρίου συµµετείχα µε εισήγηση στην  εκδήλωση «Κυβέρνηση της 
Αριστεράς: η ώρα της πράξης», που οργάνωσαν τα «Ενθέµατα» και το 
RedNotebook. Τίτλος της εισήγησης «Να πάρουµε το κράτος στα σοβαρά».	  
 
Στις 25 Μαρτίου έκανα το πανηγυρικό λόγο σε εκδήλωση για τον εορτασµό της 
25ης Mαρτίου του 1821 στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Τίτλος της οµιλίας 
: «Το ελληνικό ως πολιτικό έθνος: η ιστορία της ιδιότητας του έλληνα πολίτη από 
τα Επαναστατικά Συντάγµατα ως τις αρχές του 21ου αιώνα». 
 
Στις 20-22 Απριλίου µετείχα µε εισήγησή µου σε στρογγυλή τράπεζα που 
διοργανώθηκε από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
στο Τορόντο Καναδά µε θέµα Alternatives to Detentions. Συµετείχα στη σύνταξη 
των συµπερασµάτων της συζήτησης. 	  
 
Στις 24 Απριλίου µετείχα σε διεθνές σεµινάριο Collecting and Display BioArt. 
Ethics and Guidelines που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας. Τίτλος της εισήγησής 
µου Bioart: ethics, norms and limits. 	  
 
Στις 7 Μαίου µετείχα σε δηµόσια συζήτηση που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον 
ιστότοπο analyzegreece µε θέµα Golden Dawn Trial. Why does it matter to 
Greece and beyond.	  
 
Στις 14 και 15 Μαίου µετείχα σε συνέδριο της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων 
του Ανθρώπου στο Δουβλίνο Ιρλανδίας µε τίτλο «Protecting Human Rights in 
Austerity”. Τίτλος της εισήγησής µου: Rights in austerity: the sad Greek 
experience.	  
 
Στις 12 Ιουνίου ήµουν κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το 
Φόρουµ Μεταναστών και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
στα Χανιά Κρήτης µε θέµα: Οι νέες ρυθµίσεις για την ελληνική ιθαγένεια και το 
µεταναστευτικό ζήτηµα.	  
 
Στις 23 Ιουνίου µετείχα ως κεντρικός εισηγητής σε δηµόσια ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες που διοργανώθηκε από τις 
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των Πρασίνων, του Λαϊκού Κόµµατος  και της Διεθνούς 
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Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων του Ανθρώπου µε τίτλο Protecting or downgrading? EU 
anti-crisis policies and challenges to human rights in Europe 
 
Στις 26 Ιουνίου µετείχα ως οµιλητής στην τέταρτη ετήσια Διάσκεψη του Humanity 
in Action στην Χάγη Ολλανδίας. Τίτλος της εισήγησης: A crisis within a crisis: 
migration management in Greece today.	  
 
Στις 3 – 7 Σεπτεµβρίου µετείχα σε εργαστήριο Μεταναστευτικής Πολιτικής µε τίτλο 
«Άνθρωποι σε κίνηση: Η διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων εν µέσω της 
αύξησης των ροών και της κοινωνικής κρίσης» που διοργανώθηκε από την ΜΚΟ 
Symbiosis και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Ερµούπολη 
της Σύρου. 	  
 
Στις 13 Σεπτεµβρίου πραγµατοποίησα διάλεξη µε θέµα «Migration in Europe: a 
crisis within the crisis” στην 13η Youth Conference µε θέµα  “European Values for 
the future of SEE countries” που διοργανώθηκε στο Krusevo της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας.	  
 
Στις 3 Οκτωβρίου µετείχα ως διδάσκων στην 9η Εικαστική Πορεία προς τις 
Πρέσπες που διοργάνωσε το Τµήµα Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου 
Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στους Ψαράδες Πρεσπών.  Στο πλαίσιο της 
Πορείας αυτής έκανα δύο µαθήµατα µε θέµα «Οι πληγές της οµορφιάς του τοπίου 
των Πρεσπών». 	  
 
Στις 7 Οκτωβρίου µετείχα ως διδάσκων στο Study Trip του Humanity in Action 
«Human Rights, Diversity and Civic Engagement” στην Αθήνα µε θέµα διάλεξης 
Immigration to Greece: Trends and Challenges.	  
 
Στις 8 Οκτωβρίου µετείχα ως οµιλητής σε δηµόσια εκδήλωση που διοργάνωσαν τα 
Ενθέµατα της Κυριακάτικης Αυγής µε θέµα ΤΙΝΑ κάνουµε; Λόγοι και αντιλόγοι στη 
Μετά Μνηµονίου Εποχή.	  
 
Στις 17 Οκτωβρίου µετείχα ως οµιλητής σε πάνελ µε τίτλο Migration – Ultimate 
Test for Europe που διοργανώθηκε στο Lodz Πολωνίας από την σύµπραξη 
Freedom Games.	  
 
Στις 21 Οκτωβρίου µετείχα ως εισηγητής στον κύκλο συζητήσεων Μιλώντας για τη 
Δηµοκρατία του βιβλιοπωλείου Ευριπίδης στην Κηφησιά Αττικής µε θέµα: 
Δηµοκρατία και Δικαιώµατα. 	  
 
Στις 5 Νοεµβρίου µετείχα ως κεντρικός εισηγητής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής µε θέµα «Η  Ελληνική 
Επικράτεια ως Ευρωπαϊκό Σύνορο». 	  
 
Στις 11 Νοεµβρίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής που διοργάνωσαν οι Οµπρέλες 
Αλληλεγγύης και Πολιτισµού σε Οµιλία-Συζήτηση στο Ψυχικό Αττικής µε θέµα Το 
µεταναστευτικό – Αιτίες και συνέπειες. 	  
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Στις 13 Νοεµβρίου µετείχα ως οµιλητής στην παρουσίαση του φιλοσοφικού 
τόµου Διατοµικότητα. Κείµενα για µια οντολογία της σχέσης (Transindividuality, 
Essays on an ontology of relation), που επιµελήθηκε ο Μιχάλης Μπαρτσίδης (µτφρ. 
ανθολογίας: Λουκία Μάνο-Χρηστίδη) και ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Νήσος. 
 
Στις 20 Νοεµβρίου µετείχα σε στρογγυλή τράπεζα που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των Συναντήσεων για το Σινεµά στην Ευρώπη (Rencontres des Cinema 
d’Europe) στο Aubenas της Γαλλίας µε θέµα «Η Ελλάδα σε κρίση, η τέχνη σε 
κρίση». 	  
 
Στις 1 Δεκεµβρίου µετείχα ως οµιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τµήµα 
Δικαιωµάτων του ΣΥΡΙΖΑ µε θέµα «Το προσφυγικό και οι προεκτάσεις του» στην 
Αθήνα. 	  
 
Στις 4 Δεκεµβρίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής σε δηµόσια εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων µε θέµα «Ελληνική κοινωνία και 
προσφυγικό» στα Γιάννενα. Τίτλος της εισήγησής µου: Το προσφυγικό ως κρίση 
και ως καθεστώς: πώς θα είµαστε µε τους πρόσφυγες;	  
 
Στις 7 και 8 Δεκεµβρίου µετείχα µε εισήγησή µου στο διεθνές συνέδριο που 
οργανώθηκε από την έδρα  Oltramare του Graduate Institut of International and 
Development studies της Γενεύης Ελβετίας µε θέµα ”Des Empires aux Etats-
nations: citoyennete en Mediterranee orientale (19e-21e siècle)”	  
 
 
2016 
 
Στις 3 Φεβρουαρίου µετείχα ως οµιλητής σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο 
διαδικτυακός τόπος Analyze Greece για το προσφυγικό 
 
Στις 12 Φεβρουαρίου µετείχα ως οµιλητής σε ηµερίδα του ΣΥΡΙΖΑ για το 
προσφυγικό στην Αθήνα.   
 
Στις 2 Μαρτίου έκανα διάλεξη στο πρόγραµµα South Eastern European Studies του 
St Antony’s College Οξφόρδη µε θέµα «A crisis within a crisis: migration and 
refugee flows in Greece in the turmoil of the bail-out agreements”.  
 
Στις 8 Μαρτίου µετείχα ως οµιλητής σε ηµερίδα της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών 
και της Γενικής Γραµµατείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε θέµα: 
“Τέχνη, ελευθερία, λογοκρισία” 
 
Στις 9 Μαρτίου έκανα την εισαγωγική προσφώνηση στη διάλεξη του καθηγητή 
Reiner Βaubock που διοργανώθηκε από το ίδρυµα Rosa Luxemburg στο πλαίσιο 
των συναντήσεων Rethinking Europe  
 
Στις 27-29 Απριλίου µετείχα µε εισήγηση στη στρογγυλη τράπεζα  στο Reykjavik - 
Roundtable on Human rights 0 µε γενικό τίτλο “Democratic Accountability, State 
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Sovereignty and International Governance που διοργανώθηκε από το Institute for 
Cultural Diplomacy σε συνεργασία µε το Centre of Excellence του Πανεπιστηµίου 
Ισλανδίας. Θέµα της εισήγησης µου “Where we are going with the EU-Turkey deal 
on refugees”.  
 
Στις 13-14 Μάιου µετείχα µε εισήγηση «Πόσα κερδίσαµε και πόσα χάσαµε µιλώντας 
για µειονότητες στο µεταίχµιο δύο αιώνων» στο Συνέδριο του Κέντρου Ερευνών 
Μειονοτικών Οµάδων «1996-2016: Είκοσι χρόνια µελέτης του µειονοτικού 
φαινοµένου	  
 
Στις 21 Μαίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής µε τον Tariq Ali σε πάνελ που 
διοργάνωσε το γραφείο του Ιδρύµατος Rosa Luxemburg Νέας Υόρκης στο Left 
Forum µε θέµα «European Refugee crisis: a man made disaster».	  
 
Στις 25 Μαίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση του Οµίλου Κοινωνικού 
και Πολιτικού Προβληµατισµού Ιωαννίνων µε θέµα «Το προσφυγικό πρόβληµα και 
η διαχείρισή του από την κοινωνία» στα Γιάννενα. 	  
 
Στις 27 Μαίου µετείχα ως οµιλητής σε κεντρική στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο 
της Νύχτας Ιδεών: Ήθος και ηθική που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
µε  θέµα «Η κοινωνική, ανθρωπιστική, ατοµική και συλλογική ηθική: που 
βρίσκονται οι ευθύνες σε ζητήµατα όπως το προσφυγικό σήµερα».	  
 
Στις 15 Ιουνίου µετείχα ως εισηγητής στη Στρογγυλή τράπεζα που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από το Center for Liberal Strategies της Σόφιας µε 
θέµα Hyporcrisy–Anti-Hyprocrisy and the international order. 
 
Στις 24 Ιουνίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής (Key note speaker) µε θέµα A crisis 
within the crisis – The refugee situation in Greece στην 7η Διάσκεψη του 
Humanity in Action που έγινε στην Αθήνα µε γενικό θέµα Europe at the crossroads 
– Perspectives from Athens.	  
 
Στις 27-28 Ιουνίου µετείχα στο συνέδριο (EU  border care Annual conference) που 
διοργανώθηκε από το Robert Schuman Centre for Advances Studies του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας µε θέµα Pregnant 
crossings, borderland births:morality, care, and in control in the migration 
encounter ως σχολιαστής και συντονιστής της τελικής συνεδρίας. 
 
Στις 27-28 Αυγούστου µετείχα µε εισήγησή µου στο παγκόσµιο φόρουµ της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου που έγινε στο 
Γιοχάνεσµπουργκ της Νοτίου Αφρικής µε γενικό θέµα Fighting Back for Human 
Rights O τίτλος της εισήγησής µου, When Europeans call “refugee crisis” their 
solidarity deficit. 
 
Στις 30 Αυγούστου εξελέγην πρόεδρος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων 
του Ανθρώπου στο συνέδριο της FIDH.  
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Στις 12 Οκτωβρίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής στην εισαγωγική στρογγυλή 
τράπεζα του Συνεδρίου που  διοργανώθηκε από το Collège de France στο Παρίσι 
µε θέµα Migration réfugiés exil. 
 
Στις 22 Οκτωβρίου µετείχα ως κεντρικός εισαγωγικός οµιλητής (keynote speaker) 
σε συνέδριο που διοργάνωσε το Rat fur Migration στο Gottingen Γερµανίας µε 
θέµα Migration, fear, security and rights: what can we, Europeans, sustainably 
dο today? 
 
Στις 9 και 10 Νοεµβρίου µετείχα στο συνέδριο “Διλήµµατα και συµφραζόµενα του 
προσφυγικού” που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων µε 
κοινή εισήγηση  µε τον Κωστή Καρπόζηλο µε τίτλο “Μια χώρα σε κίνηση: 
µετανάστες από και προς την Ελλάδα στον τελευταίο αιώνα”. Είχα επίσης τα 
Συµπεράσµατα του συνεδρίου. 
 
Στις 9 Δεκεµβρίου µετείχα ως οµιλητής στη 13η Διεθνή Διάσκεψηη που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες) από την οµάδα της 
Ενωµένης Αριστεράς, τη Σοσιαλιστική Οµάδα και τους Πράσινους µε θέµα Τurkey, 
the Kurds and the War in the Middle East.  Θέµα της οµιλίας µου “Europe facing 
Turkey as a human rights issue” 
 
Στις 12 Δεκεµβρίου µετείχα µε εισήγηση στο συνέδριο µε θέµα “L’accord UE – 
Turquie: une violation de l’Etat de droit européen. Analyses et 
recommandations” που διοργανώθηκε απο  ένα σύνολο πανεπιστηµίων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών  στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση στο 
Παρίσι µε προεξέχον το Πανεπιστήµιο της Tours. 
 
 
2017 
Στις 16 Ιανουαρίου µετείχα µε εισήγηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου στην  Αθήνα µε θέµα “Τι 
κάνουµε µε το προσφυγικό;” 
 
 
Στις 21 Ιανουαρίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής σε κλειστή συνάντηση που 
διοργάνωσε η οργάνωση Medecins Sans Frontieres στην Κων/πολη µε θέµα 
“Migration crisis and EU- Turkey deal. 
 
Στις 10 Μαρτίου µετείχα ως κεντρικός οµιλητής στη συζήτηση που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα µε αφορµή την παρουσίαση του συλλογικού τόµου 
Η λογοκρισία στην Ελλάδα (επιµ. Π. Πετσίνη & Δ. Χριστόπουλος)  
 
Στις 17 Μαρτίου µετείχα στη συζητήση µε αφορµή την κυκλοφορία του βιβλίου Ο 
Σπινόζα και η δηµοκρατία του Άρη Στυλιανού στη Θεσσαλονίκη µε τίτλο εισήγησης 
“Να οικειοποιηθούµε την έννοια της ασφάλειας µέσω του Σπινόζα” 
 
Στις 3 Μαϊου έκανα το keynote speech στο συνέδριο του College Year in Athens 
“Greece and Beyond: Notions of Identity in the Greek World” µε θέµα “Being a 
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Greek: normes, history, norms and practices related to Greek citizenship from 
the creation of the Greek state until our days” 
 
Στις 8 Μαϊου πραγµατοποίησα το εναρκτήριο µάθηµα στο Πανεπιστήµιο Estaudal 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας σε teleconference 
µε άλλα 21 πανεπιστήµια της Πολιτείας του Σαο Πάολο µε τίτλο “Human Rights 
Defenders are not the victims but the protagonists of history.”	  
 
Στις 10 Μαίου πραγµατοποίησα διάλεξη στη Σχολή των Defensoria Publica 
(Δηµοσίων Συνηγόρων) της Πολιτείας του Σάο Πάολο µε θέµα Human Rights in 
Theory and in Practice. 
 
Στις 22 Μαίου µετείχα ως οµιλητής στην συζήτηση µε θέµα “Σχολιάζοντας το 
ιστορικό απρόβλεπτο” µε αφορµή την παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή 
Καρπόζηλου, Η Κόκκινη Αµερική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.  
 
Στις 26 και 27 Μαίου µετείχα ως εισηγητής σε συνέδριο που διοργάνωσε το 
Συµβούλιο της Ευρώπης και το Πάντειο Πανεπιστήµιο στο Ναύπλιο µε θέµα 
“Human Dignity in periods of conflicts and crises. Human Rights and Humanitarian 
Law at Crossroads”. Τίτλος της εισήγησής µου:    State and non-state actors’ 
experiences from the recent refugee “crisis” 
 
Στις 12 και 13 Ιουνίου συµµετείχα σε στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε από 
το Open Society Foundation στο Βερολίνο µε τίτλο Preserving Open Society and 
the European Project. Στη συζήτηση µετείχα µε σχόλιο στην ενότητα “A new 
West-East divide”.  
 
Στις 13 Οκτωβρίου µετείχα σε πάνελ σχολιασµού της ταινίας “Stranger in 
Paradise“ που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα F. Ebert -  παράρτηµα Ελλάδας στην 
Εθνική Ταινιοθήκη Αθηνών. 
 
Στις 13 Νοεµβρίου έκανα την εισαγωγική οµιλία στο σεµινάριο που διοργάνωσε η 
Διεθνής Οµοσπονδία Δικαιωµάτων του Ανθρώπου µε τις οργανώσεις µέλη της στη 
Λίµα του Περού µε θέµα “Why corruption is a human rights issue”.  
 
Στις 7 Δεκεµβρίου µετείχα στο συνέδριο “Τέχνη και Δηµοκρατία” που διοργάνωσε 
το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων. Ο τίτλος της εισήγησής µου:  Το λογοκριτικό 
παράδοξο”.   
 
Στις 10 Δεκεµβρίου, παγκόσµια ηµέρα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, µετείχα 
ως κεντρικός οµιλητής σε δηµόσια εκδηλωση στο δηµαρχείο Παρισιού µε τίτλο 
“Enjeux theoriques et pratiques de défenseurs des droits humains”.  
 
Στις 13 µε 15 Δεκεµβρίου µετείχα στο σεµινάριο (Un)making lives at the borders – 
Precarity, mobility and permanence at the Mediterranean Encounter EU Border 
care & Transitory Lives Collaborative Workshop που διοργανώθηκε από το  Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού 
Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. 
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Χ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 
· Αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ελληνικό και διεθνή. 
  
 Τακτικές συνεργασίες: 
-  Από το 2016 ως σήµερα είµαι τακτικός συνεργάτης του διαδικτυακού τόπου 
Οpen Democracy. https://www.opendemocracy.net/author/dimitris-
christopoulos 
 
- Από το 2010 ως το 2016 που έπαυσε να λειτουργεί τακτικός συνεργάτης της 
στήλης Ενθέµατα της Κυριακάτικης Αυγής (enthemata.wordpess.com) υπό την 
επιµέλεια του Στρατή Μπουρνάζου.	  
 
- Από το 2013 που δηµιουργήθηκε ως σήµερα είµαι τακτικός συνεργάτης του 
ηλεκτρονικού περιοδικού Ο Χρόνος http://chronos.fairead.net/ 
 
- Σταθερή αρθρογραφία στον ηµερήσιο τύπο: στις εφηµερίδες To Βήµα της 
Κυριακής, Εφηµερίδα των Συντακτών (παλιότερα στην Ελευθεροτυπία) και στη 
Νέα Σελίδα	  
 
 ‘Εκτακτες συνεργασίες 
Έχω αρθρογραφήσει  στις εφηµερίδες Le Monde και Liberation. Επίσης έχω 
σποραδικά συνεργαστεί µε τους διαδικτυακούς τόπους ενηµέρωσης tvxs.gr, 
thepressproject.gr και έχω αρθρογραφήσει στα Νέα και την Καθηµερινή επίσης.  
Με σταθερή συχνότητα, δίνω συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο σε πανελλήνια, τοπική 
και αθηναϊκή κλίµακα για ζητήµατα που αφορούν τα τα γνωστικά και πολιτικά 
µου ενδιαφέροντα.  

 
Σηµείωση:  
η αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ελληνικό η διεθνή δεν 
περιλαµβάνεται στα υπό κρίση δηµοσιεύµατα στο παρόν υπόµνηµα.  
 

l Συνεντεύξεις 
Για τα ζητήµατα γνωστικού και κοινωνικο-πολιτικού µου ενδιαφέροντος, δίνω 
συνεντεύξεις στον διεθνή και ελληνικό τύπο (τοπικό ή εθνικό) ενώ ενίοτε 
συµµετέχω σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές λόγου.  
 
Ενδεικτικά, κάποιες συνεντεύξεις το 2016 και 2017: 
Στο Rethinking Greece: 
 http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/reading-greece/6531-
fidh-president-christopoulos  
Στο Refugees Deeply 
 https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/03/17/e-u-deal-with-
turkey-legitimizes-far-right-in-europe-christopoulos  
Στον Le Monde  
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http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/08/28/dimitris-christopoulos-il-
faut-passer-a-l-offensive-pour-sauver-les-droits-de-l-homme_4988887_3214.html  
Στο Roar Magazine:  
https://roarmag.org/essays/europe-refugee-solidarity-crisis-greece/  
Στο Mediapart https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-
centrale/france/pour-la-fidh-l-europe-a-les-moyens-de-faire-pression-sur-
erdogan  
Στη La Croix https://www.la-croix.com/France/Dimitris-Christopoulos-voix-
droits-lhomme-2017-01-29-1200820780  
Στη Χαραυγή Κύπρου:  
http://dialogos.com.cy/blog/dimitris-christopoulos-ta-dikeomata-theloun-
agona/#.WTpcsVf-vPF  
Στο Βήµα της Κυριακής  
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=832973  
Στην Εφηµερίδα των Συντακτών:  
http://www.efsyn.gr/arthro/sto-istoriko-dilimma-asfaleia-i-eleytheria-
apantame-kai-ta-dyo  
Στο Popaganda http://popaganda.gr/dimitris-christopoulos/  
Στη Νέα Σελίδα  
http://neaselida.news/ideogrammata/dimitris-christopoulos-oi-yperaspistes-
ton-dikeomaton-den-bori-na-ine-don-kichotes/  
Στο  news247: http://news247.gr/eidiseis/synentefxeis/xristopoylos-sto-news-
247-voleythkame-sto-mutho-oti-o-erntogan-anoigei-opote-thelei-tis-kanoyles-
toy-prosfygikou.4523802.html  
Στην Εποχή: goo.gl/85vokb   
Στη Free Sunday  
http://freesunday.gr/sunentefxeis/item/8450-7883  
Στην Athens Voice  
http://www.athensvoice.gr/politiki/i-toyrkia-dokimazetai-kai-mas-dokimazei  
 
 
ΧΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
 
Από τον Δεκέµβριο 1998, ίδρυσα και διευθύνω µαζί µε τον Κωνσταντίνο 
Τσιτσελίκη τη Σειρά Μελετών του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων στις 
Εκδόσεις Κριτική. H σειρά λειτούργησε ως το 2012 για µια δεκαετία στις Εκδόσεις 
Κριτική και κατόπιν στις εκδόσεις Βιβλιόραµα. Στο πλαίσιό  της, έχουν 
δηµοσιευθεί οι ακόλουθοι τίτλοι: 
 

1.  Γλώσσες, Αλφάβητα και εθνική ιδεολογία, επ. Κ.Τσιτσελίκη, άρθρα 
των Ζ. Παπαζαχαρίου, Α. Ιωαννίδου, Ι. Μιχαηλίδη, 1999	  

2.  Νοµικά ζητήµατα θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, επ. Δ. 
Χριστόπουλου, 1999 	  

3.  Η Συνάντηση των Δελφών και η δράση του Κέντρου Ερευνών 
Μειονοτικών Οµάδων, Κ. Τσιτσελίκης, Δ.Χριστόπουλος, 2000	  
- The Delphi Meeting and KEMO’s Activities, 	  

4.  Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τη µειονότητα της Δυτικής Θράκης,  
Σ. Τρουµπέτα, 2000	  
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5.  Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, - Όψεις της ελληνικής, βαλκανικής 
και ευρωπαϊκής εµπειρίας, Δ. Χριστόπουλος  

6.  Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Ο πόλεµος των στατιστικών Σλαβόφωνοι 
µετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 
(1912-1930), Ι. Μιχαηλίδης  

7.  Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η ελληνική µειονότητα 
της Αλβανίας, Αθήνα, 2003	  

8.  Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η Ελλάδα της 
µετανάστευσης, Αθήνα,2005	  

9.  Κ. Τσιτσελίκη (επιµέλεια), Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή 
πληθυσµών, Αθήνα, 2006	  

  
10.  Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Το ανοµολόγητο ζήτηµα των 

µειονοτήτων στην ελληνική έννοµη τάξη, Αθήνα, 2008 
 

Η Περίοδος Β’ της Σειράς Μελετών του ΚΕΜΟ, από το 2009 κυκλόρησε στις 
Εκδόσεις Βιβλιόραµα στις οποίες έχουν δηµοσιευθεί οι ακόλουθοι τίτλοι: 
 

1. Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης – Κρατικοί Σχεδιασµοί 
για τους Ποµάκους (1956-2006), Αθήνα, 2009.	  

2. T. Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων – Εθνοπολιτισµικές προσεγγίσεις 
µιας βαλκανικής πραγµατικότητας, Αθήνα, 2009.	  

3. Μ. Παύλου – Α. Σκουλαρίκη, Μειονότητες & Μετανάστες – Λόγος και 
πολιτικές, Αθήνα, 2009.	  

4. Κ. Τσιτσελίκης, Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων στον 
ευρωπαϊκό δρόµο της Τουρκίας, Αθήνα, 2011.	  

5. Λ. Βεντούρα, Λ. Μπαλτσιώτης, (επιµ.) Το έθνος πέραν των συνόρων, 
Αθήνα, 2012 

  
 
ΧΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 
Πρόεδρος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων του Ανθρώπου κατόπιν 
εκλογής από το Συνέδριο της Οµοσπονδίας που πραγµατοποιήθηκε στο 
Γιοχάνεσµπουργκ της Νοτίου Αφρικής τον Αύγουστο 2016. Η FIDH, το παλαιότερο 
και από τα µεγαλύτερα δίκτυα οργανώσεων προστασίας των δικαιωµάτων στον 
κόσµο καθώς αριθµεί στις τάξεις της 180 οργανώσεις, πρωτοστατεί στην 
προστασία των θυµάτων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην 
πρόληψη των παραβιάσεων και στην παραποµπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη.  
Εργάζεται για τον σεβασµό όλων των δικαιωµάτων όπως ορίζονται στην 
Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: τα ατοµικά και πολιτικά, 
όπως και τα οικονοµικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώµατα. Η FIDH 
ιδρύθηκε το 1922 και σήµερα αριθµεί 178 µέλη σε περισσότερες από 100 χώρες 
σε όλο τον κόσµο. Η FIDH συντονίζει και υποστηρίζει τις δραστηριότητές τους, 
παρέχοντας ταυτόχρονα την εκπροσώπησή τους σε διεθνές επίπεδο. Η FIDH, 
όπως και τα µέλη της, δεν συνδέεται µε κάποιο πολιτικό κόµµα ή θρησκευτικό 
δόγµα και είναι ανεξάρτητη από κάθε κυβέρνηση. www.fidh.org 
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Βραβείο Καινοτοµίας στην ακαδηµαϊκή έρευνα (Innovation in Academia 
Award) του Πανεπιστήµιου του Kent. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στην 
Πρεσβεία της Μεγάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2017 
 
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων του Ανθρώπου από το 
2013 ως το 2016.  
 
Μέλος του Advisory Board της οργάνωσης Humanity in Action 
https://www.humanityinaction.org µε έδρα στη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο. Το 
HiA είναι ένα διεθνές ακαδηµαΪκό δίκτυο µε στόχο την ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας νέων ερευνητών και µεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 
 
Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της  Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη (www.hlhr.gr) και αντιπρόεδρος από 
το 2011 ως το 2013. Πρόεδρος από το 2003 ως το 2011, γενικός γραµµατέας από 
το 2001 ως το 2003. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου από τον Ιανουάριο 1997. 
Μέλος της Ένωσης από το 1991. Η Ένωση είναι το αρχαιότερο σωµατείο 
προστασίας των δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα (1953) και µέλος της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (FIDH). Σήµερα αριθµεί 
περίπου πεντακόσια µέλη µε έδρα στην Αθήνα και Τµήµα στη Θεσσαλονίκη.  
 
Senior expert του Εθνικού Σηµείου Επαφής του Οργανισµού Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011 ως το 2016. Το consortium 
αποτελείται από τη σύµπραξη του Κέντρου ΕυρωπαΪκού Συνταγµατικού Δικαίου – 
Ίδρυµα Θεµιστοκλή και Δηµήτρη Τσάτσου και της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Υπό την ιδιότητα αυτή επέλεγα τους συντάκτες και 
καταµέριζα την ευθύνη εργασιών για τις εκθέσεις προς τον Οργανισµό 
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων καθώς και πραγµατοποιώ τον έλεγχο ποιότητάς τους.   
 
Μέλος της εκτελεστικής γραµµατείας και ιδρυτικό µέλος του Κέντρου Ερευνών 
Μειονοτικών Οµάδων  (www.kemo.gr).  Το ΚΕΜΟ υπήρξε Αστική µη 
Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε ως το 2016. Σκοπός 
του υπήρξε η πολυδιάστατη µελέτη της παρουσίας µειονοτικών οµάδων, 
γλωσσών και εν γένει της πολιτισµικής ετερότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
µέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων µιας διεπιστηµονικής οµάδας 
ακαδηµαϊκών, ειδικών στα ζητήµατα των µειονοτήτων και της ετερότητας. 
Σήµερα το ΚΕΜΟ αριθµεί 40 µέλη, εµπειρογνώµονες – ερευνητές σε ζητήµατα 
µειονοτήτων και µεταναστών.  
 
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr) από το 1996. 
Δικηγόρος σε αναστολή.  
 
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Θέσεις (www.theseis.gr) από 
το 1997. 
 
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Σύγχρονα Θέµατα από το 
2012 
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Ιδρυτικό µέλος του Οµίλου Αριστόβουλου Μάνεση από το 2002 
(www.constitunalism.gr). 
 
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (www.nchr.gr) 
υποδειγµένος το 2004-2005 από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου και από το 2009 ως το 2015 υποδειγµένος από το Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
 
Μέλος (Fellow) του Δικτύου Marshall Memorial Fellowship από το 2008. Την 
ιδιότητα του German Marshall Fund (GMF) Fellow απέκτησα κατόπιν συνέντευξης 
στον ελληνικό εταίρο του GMF, το ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής) και ταξιδιού στην Ηνωµένες Πολιτείες που διοργανώθηκε 
από το πρόγραµµα Strengthening Transatlantic Cooperation του GMF τον Ιούνιο 
και Ιούλιο 2008. 
 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 350, 29-19-2010) από το 2010 ως το 2013 
υποδειγµένος από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου  
 
Mέλος του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Αθηναίων από το 2011 
ως το 2013. 
 
Μέλος του συντονιστικού της Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της 
Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας (www.koindim.eu) H Πρωτοβουλία για την 
Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δηµοκρατίας συστάθηκε το Μάρτιο 2012 και 
λειτούργησε ως τις αρχές 2015 από έλληνες διανοούµενους και αποτέλεσε µια 
µονάδα παραγωγής πολιτικής σκέψης και στρατηγικής στην κατεύθυνση που 
υποδεικνύει ο τίτλος της στη συγκυρία της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης. Το 
καταστατικό της κείµενο υπογράφηκε από χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.  
 
 
ΧΙΙΙ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
Οι ξένες γλώσσες στις οποίες εργάζοµαι είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά. 
Κατανοώ τα γερµανικά, γλώσσα στην οποία όµως δεν µπορώ να συγγράψω.	  
 
 
XΙV. ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
 
Τα λοιπά µου ενδιαφέροντα είναι τα ταξίδια, η µουσική και οι συναντήσεις  µε 
ανθρώπους που κάνω κέφι. 	  
 Από τα ταξίδια νοµίζω ότι έχω µάθει τα περισσότερα πράγµατα στη ζωή 
µου και έχω, χρόνια µε τα χρόνια, ειδικευθεί στην ορεινή βόρεια και κεντρική 
Ελλάδα που την θεωρώ κρίσιµο τόπο για τη συγκρότηση και βιοτική µου πορεία. 
Εξίσου κρίσιµες υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι οι περιπλανήσεις στις χώρες 
των δυτικών Βαλκανίων και πρώην Γιουγκοσλαβίας που µάλιστα έζησα για 
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ενάµιση χρόνο. Έχω ζήσει στην Αθήνα, την Κοµοτηνή, το Στρασβούργο, τις 
Βρυξέλλες, την Αµιένη, το Μπρσκο Βοσνίας και έκτοτε (1999) στην Αθήνα µε όσα 
διαλείµµατα χρειάζεται και µπορώ εκτός (στο Βελιγράδι µε εκπαιδευτική άδεια 
από το Πάντειο για ένα εξάµηνο το 2011 και στο Παρίσι το 2016-2017). Συνολικά, 
θεωρώ το ταξίδι τον πιο όµορφο και παραγωγικό τρόπο να περνά κανείς το 
χρόνο του: να γνωρίζει ανθρώπους, κοινωνίες, πολιτισµούς, ιστορίες και φύση.  
 Με τη µουσική ασχολούµαι πολύ από µικρή ηλικία. Παίζω κιθάρα και 
παλεύω να εξοικειώνοµαι µε άλλα έγχορδα και κρουστά όργανα. Ακούω συνέχεια 
µουσική όταν γράφω, κατά προτίµηση κλασσική. Ηλικιακά, η πρώτη προτίµησή 
µου υπήρξε η ροκ µουσική που συνεχίζω να ακούω µε ένταση. Από τα χρόνια των 
σπουδών µου στην Κοµοτηνή, εξοικειώθηκα µε την ελληνική λαϊκή και ρεµπέτικη 
µουσική ενώ στην πορεία βρήκα το δηµοτικό τραγούδι της Ηπείρου και της 
Στερεάς, των ελληνικών τόπων από τους οποίους οι γονείς µου κατάγονται και 
εγώ αγαπώ. Απο την ελληνική δηµοτική µουσική, ήταν εύκολο το πέρασµα στην 
βαλκανική και από κει στη λεγόµενη έθνικ και εθνικ τζαζ µουσική στη δεκαετία 
του 90. 	  
 Τέλος, το να συναντώ ανθρώπους που κάνω κέφι και να µιλάµε για  
σοβαρά και µη πράγµατα το θεωρώ πηγή στοχασµού, σοφίας και πηγαίας 
ανθρώπινης ικανοποίησης και είναι κάτι που πάντα προσπαθώ ώσπου να 
κουράζοµαι.  	  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Ι. Μονογραφίες  
 
1.Droit, Europe et minorités – critique de la connaissance juridique, Ed. Ant. 
Sakkoulas, Σειρά: Etudes sur la protection internationale des droits de l’homme, 
préface: Alain Fenet, Stelios Perrakis, Athènes 2000, σελ. 432.  
 
2. Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, Όψεις της ελληνικής, βαλκανικής και 
ευρωπαϊκής εµπειρίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2002, σελ. 303. 
 
3. Ποιος είναι έλληνας πολίτης; Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα,Εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2012, 
σ. 308.	  
 
4. Στο ρίσκο της κρίσης – Στρατηγικές της Αριστεράς των δικαιωµάτων, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2014, σ. 214.  

 
5. Η κρίση των δικαιωµάτων, x-book (ηλεκτρονικές εκδόσεις του περιοδικού 
Χρόνος σε συνεργασία µε τις εκδ. Νεφέλη), 
http://www.chronosmag.eu/index.php/files/chronosmag/x-book/books/xbook01-
christopoulos.pdf Αθήνα, 2015, σ. 212 
 
6. Προσφυγικό: “Θα τα καταφέρουµε;” Ένας απολογισµός διαχείρισης και 
προτάσεις διεξόδου [µε τη Γεωργία Σπυροπούλου], εκδ. Παπαζήση, Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου, Σειρά: Δοκίµια για την πολιτική και Σύνταγµα,  
Αθήνα, 2016, σ. 118. 
 
 
ΙΙ. Επιµέλειες 
1. Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η Συνάντηση των Δελφών και η 
δράση του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, Σειρά Μελετών του 
Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων 3, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2000, σελ. 
72. 
[Η µελέτη έχει µεταφραστεί στα αγγλικά και έχει κυκλοφορήσει από τη Σειρά 
Μελετών του ΚΕΜΟ]	  
The Delphi’s Meeting and the Activities of the Minority Groups Research Centre 
(KEMO), Study Series of KEMO 3, Kritiki pub., Athens 2000, σελ. 56.	  
 
2.Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Το µειονοτικό φαινόµενο στην 
Ελλάδα - Μία συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 
1997, β’ έκδοση 2000. Εισαγωγή : Χ. Ροζάκη. Περιέχει µελέτες των: Χ. 
Γιακουµόπουλου, Β. Γούναρη, Δ. Δηµούλη, Λ.Διβάνη, Γ. Κούρτοβικ, Γ. Μηλιού, Λ. 
Μπαλτσιώτη, Ε.Σελλά-Μάζη, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου, σελ. 455  
 
3. Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια) Νοµικά ζητήµατα θρησκευτικής ετερότητας 
στην Ελλάδα, Σειρά Μελετών του Κέντρου Ερευνων Μειονοτικών Οµάδων 2, 



66 
 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1999. Περιέχει µελέτες των: Δ. Δηµούλη, Γ. Κτιστάκι, , 
Α. Πόλλις, Γ. Σωτηρέλη, Μ. Σταθόπουλου, Κ. Τσιτσελίκη, σελ. 330  
 
4. Λ. Εµπειρίκος, Α. Ιωαννίδου, Ε. Καραντζόλα, Λ. Μπαλτσιώτης, Σ. Μπέης, 
Κ.Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος (επιµέλεια) Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα, 
Πρακτικά Διηµερίδων του ΚΕΜΟ, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, 
σελ. 394  
 
           	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση λέκτορα στο Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον Ιούλιο 
2003:	  
 
5.Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η ελληνική µειονότητα της 
Αλβανίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ, 2003. Περιέχει µελέτες 
των, Π. Μπάρκα, Λ. Μπαλτσιώτη, Μ. Παύλου, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου, σ. 
340 

 
6.Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια),Η Ελλάδα της µετανάστευσης, 
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ, 2004. Περιέχει µελέτες των:των 
Λ. Βεντούρα, Β. Καρύδη, Θ. Μαρβάκη, Λ. Μπαλτσιώτη, Γ. Μαυροµµάτη, Μ. 
Παύλου, Κ. Τσιτσελίκη, Ν. Σιταρόπουλου, Φ. Τσιµπιρίδου, Χ. Χατζή, Δ. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ	  
 

 
Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ	  
 
1. Droit, Europe et minorités – critique de la connaissance juridique, Ed. 
Ant. Sakkoulas, Σειρά: Etudes sur la protection internationale des droits de 
l’homme, préface: Alain Fenet, Stelios Perrakis, Athènes 2000, p. 432.	  
ISBN: 960-15-0383-8	  
[Η µελέτη αυτή είναι η επεξεργασµένη µορφή της διδακτορικής διατριβής]	  
 
Είναι κοινός τόπος πλέον από τη δεκαετία του 1990, ότι το ζήτηµα των 
µειονοτήτων έχει ουσιαστικά µονιµοποιηθεί στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι η διαµόρφωση ενός “φιλοµειονοτικού” πολιτικού και 
νοµοπαρασκευαστικού κλίµατος στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, οι οποίοι ως 
στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας δίσταζαν να ασχοληθούν µε το εν λόγω 
ζήτηµα για λόγους, που σχετίζονταν και µε τον εν γένει δισταγµό της διεθνούς 
κοινότητας να θίξει τα ευαίσθητα πολιτικά ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
όπως τα µειονοτικά. Έως τότε, µόνο κάποιες διεθνείς ΜΚΟ ακτιβιστών των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου πραγµατεύονταν το ζήτηµα. Η αλλαγή του κλίµατος 
που οριοθετείται από την πτώση των καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και των εθνοτικών συγκρούσεων που ακολούθησαν, δηµιούργησαν 
τους όρους για µια νέα προσέγγιση του θέµατος από την κοινωνική επιστήµη 
γενικά και ειδικότερα από την πολιτειολογία και τη νοµική θεωρία. Η Ευρώπη, 
γίνεται για µια ακόµη φορά στην ιστορία της, χώρος θεσµικού προβληµατισµού 
(πειραµατισµού;) µε αντικείµενο τις µειονότητες. Η θεωρία του δηµοσίου, του 
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου αρχίζει µε ταχύτητα να προσαρµόζεται στις 
εξελίξεις: τα µειονοτικά δικαιώµατα θεωρούνται πλέον σηµείο αιχµής των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και “οι µειονότητες”, σαν γνωστικό αντικείµενο, 
έγιναν από τα πλέον προσφιλή.	  
 Η µελέτη αυτή τοποθετείται στο θέµα των µειονοτήτων µε τρόπο 
αναστοχαστικό. Στόχος της είναι η παρουσίαση µίας κριτικής σκέψης πάνω στο 
µειονοτικό φαινόµενο και των σχέσεων του µε τις έννοιες του δικαίου και της 
Ευρώπης. Πίσω από αυτήν την επιλογή βρίσκεται η προερµηνευτική αξιολόγηση 
ότι αυτές οι τρεις έννοιες συµβαδίζουν στην πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η 
κανονιστική εκδοχή της προηγούµενης πρότασης καθίσταται πλέον επιτακτική 
ενώπιον της προοπτικής της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης. Η προτεινόµενη 
σκέψη βασίζεται σε ένα διεπιστηµονικό επιχείρηµα και προσανατολισµό. Η 
πολιτική και νοµική φιλοσοφία, η ιστορία των διεθνών σχέσεων, η 
ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία του δικαίου και η θεωρία του 
διεθνούς/ευρωπαϊκού  δικαίου χρησιµοποιούνται ως γνωστικά εργαλεία για τη 
δόµηση της έννοιας της µειονότητας σε αντικείµενο γνώσης στον χώρο των 
επιστηµών του ανθρώπου και κατ΄ επέκταση στον εννοιολογικό  χώρο του 
δηµοσίου δικαίου. 	  
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Α΄ Μέρος : Το µειονοτικό φαινόµενο: µια ευρωπαϊκή ιστορία	  
 
Στο πρώτο µέρος επιχειρείται η καταρχήν απόπειρα ένταξης της έννοιας της 
µειονότητας στο χώρο των εννοιών της Νεωτερικότητας. Η προσπάθεια αυτή 
στοιχειοθετείται σε δύο γνωστικές παραµέτρους: µία φιλοσοφική και µία 
ιστορική. Ξεκινώντας από τις θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου, της σύστασης 
των µοντέρνων εθνών - κρατών στην Ευρώπη και της εφαρµογής της αρχής των 
εθνοτήτων, η έννοια της µειονότητας αναδύεται θεωρητικά ως αποτέλεσµα 
συλλογικών αποκλεισµών. Μπορεί κανείς να πει ότι η έννοια της µειονότητας 
αποτελεί εξαίρεση της ίδιας της Νεωτερικότητας, εξαίρεση που, σύµφωνα µε το 
ντεσιζιονιστικό µοντέλο του Schmitt, δίνει πνοή στον ίδιο της τον κανόνα.	  
 Οι θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου (Hobbes, Locke, Rousseau) 
δηµιουργούν τους όρους σταδιακής εµφάνισης νέων συλλογικών δεσµών, 
προετοιµάζοντας τον ιστορικό ερχοµό του έθνους. Η έννοια της συµµετοχής 
κάποιων στην πολιτεία, βασίζεται στον αποκλεισµό άλλων: η πολιτεία δεν (θα) 
είναι οικουµενική. Η ανάδυση της φαινοµενικά οικουµενικής έννοιας του πολίτη 
βασίζεται στην διαλεκτική συµµετοχής/αποκλεισµού ή ανυπακοής στον Λεβιάθαν 
ή στην γενική βούληση (volonté générale)  του Rousseau. Η νέα ευρωπαϊκή τάξη 
που θεµελιώνεται τον 17ο αιώνα µε τις Συνθήκες της Βεστφαλίας (1648) καθιστά 
την προστασία των θρησκευτικών µειονοτήτων αναπόσπαστο συστατικό της. Η 
αρχή cuiusregio, eiusreligio, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
προστασίας της (θρησκευτικής) ετερότητας. 	  
 Η σταδιακή ανάδυση του έθνους στην πολιτική φιλοσοφία και την ιστορία 
της Νεωτερικότητας ενσαρκώνει την κατάτµηση της νεοσύστατης οικουµενικής 
ιδιότητας του ατόµου. Η νέα πολιτική τάξη βασιζόµενη στις διακηρύξεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων θεµελιώνει και θεµελιώνεται στο εξής παράδοξο: ενώ 
επιβεβαιώνεται και διακηρύσσεται η οικουµενικότητα, στην πράξη 
κατοχυρώνεται η εθνικότητα ή η υπηκοότητα ως όρος άσκησης των 
δικαιωµάτων. Η νέα κατηγορία του ατόµου, ενώ είναι φιλοσοφικά οικουµενική, 
ιστορικά είναι αποκλειστικά εθνική. Το άτοµο πλέον δεν είναι απλά ένα πρόσωπο 
µε πολιτισµικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, αλλά το υπερβατολογικό 
υποκείµενο µε φυσικό δικαίωµα σε αυτές του τις ιδιαιτερότητες. Όλες οι κριτικές 
θεωρίες προς τα δικαιώµατα του ανθρώπου, επικεντρώνονται (από διαφορικές 
οπτικές) σε αυτή την επιχειρούµενη αποπροσωποποίηση του ανθρώπου που 
οδηγεί στην απαξίωση των πολιτιστικών του ιδιαιτεροτήτων. Το Συνέδριο της 
Βιέννης (1815), νησίδα αντίδρασης στη φιλελεύθεροποιούµενη  Ευρώπη, είναι 
εκείνο που πιστοποιεί το πέρασµα από την προστασία της θρησκευτικής 
ετερότητας στην εθνική µειονοτικοποίηση (minorisation) των Πολωνών και την 
προστασία εθνικής οµάδας που βρέθηκε δίχως Κράτος.  	  
 Η εφαρµογή της αρχής των εθνοτήτων και της αυτοδιάθεσης των λαών 
στον 19ο και 20ο αιώνα επιβεβαιώνει ιστορικά τα προηγούµενα. Ο πολίτης δεν 
συνδέεται µε το κράτος µε έναν απλό διοικητικό δεσµό, αλλά µε δεσµό 
βασιζόµενο σε µείζονα συνειδησιακά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά που 
ενώνουν την πλειοψηφία των υποκειµένων - πολιτών.  Εάν η αρχή των 
εθνοτήτων είχε εφαρµοστεί χωρίς εξαιρέσεις, το µειονοτικό δεν θα ήταν υπαρκτό 
ιστορικό φαινόµενο. Επιβεβαιώνεται έτσι το σµιτιανό µοντέλο ανάλυσης που 
θέλει τις µειονότητες εξαίρεση της Νεωτερικότητας, και µάλιστα εξαίρεσης από 
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τα πιο µεγαλεπήβολα και ανθρωπιστικά σχέδια της, δηλαδή την αρχή της 
αυτοδιάθεσης των λαών.  Σε αυτό το σηµείο επικυρώνεται ακόµη µια σµιτιανή 
συνταγή: τα κράτη βλέπουν στις µειονότητες, τους “εσωτερικούς εχθρούς” από 
τους οποίους  πρέπει να απαλλαγούν. Το απάνθρωπο µέτρο των υποχρεωτικών 
ανταλλαγών πληθυσµών, που υιοθετήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, 
επικυρώνει αυτή τη θέση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι µειονότητες 
ανταλλάσσονται. Στις κανονικές προστατεύονται. Η πρώτη συστηµατική 
προσπάθεια προστασίας των µειονοτήτων ανήκει στην Κοινωνία των Εθνών.	  
 Το σύστηµα προστασίας των µειονοτήτων που δηµιούργησε η ΚτΕ, 
θεωρήθηκε συνυπεύθυνο για το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Εφεξής, η νέα τάξη 
πραγµάτων, υπερατλαντική πλέον, προστατεύει τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο, 
ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, γλώσσα, θρησκεία κτλ. Ωστόσο, το µοντέλο του 
αφαιρετικού οικουµενισµού προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 
άρνησης της διεθνούς προστασίας των µειονοτήτων, αρχίζει να χάνει την 
παντοδυναµία του στην δεκαετία του 90. Σε αυτό το πρώιµο φιλελεύθερο 
µοντέλο - βασισµένο στην διχοτοµική διπολικότητα ατόµου-κράτους - δεν 
υπάρχει χώρος για καµία τρίτη οντότητα, που δεν είναι ούτε κράτος ούτε άτοµο. 
Δεν υπάρχει χώρος για συλλογικότητες. Γι’ αυτό το λόγο, εξετάζουµε το 
µειονοτικό φαινόµενο ως επιστηµολογικό εµπόδιο στο δίκαιο των µοντέρνων 
καιρών.Η ανάδυση της µειονοτικής διεκδίκησης σηµατοδοτεί ένα νέο παράγοντα 
διεθνών σχέσεων,  ταυτόχρονα κρίση και επιστροφή του έθνους-κράτους, και σε 
όλες τις περιπτώσεις µας προκαλεί να αναψηλαφήσουµε την κεφαλαιώδη για το 
δηµόσιο δίκαιο, έννοια της κυριαρχίας. 	  
 Σύγχρονοι προβληµατισµοί στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας και 
θεωρίας του δικαίου - κάποιοι από τις οποίες ανήκουν στο χώρο του 
µεταµοντέρνου αποδοµητικού λόγου - καταδεικνύουν  την αναγκαιότητα 
αποσύνδεσης του εθνικού από το πολιτικό ως προοπτική διευθέτησης των 
µειονοτικών διεκδικήσεων. Σύγχρονες φιλελεύθερες θεωρητικές εκδοχές που 
έλκουν την καταγωγή τους από την Θεωρία της Δικαιοσύνης του J. Rawls 
αρχίζουν να αφουγκράζονται την πολιτισµική ιδιαιτερότητα και να προτείνουν 
µοντέλα συµβίωσης (Kymlicka, Dworkin, Raz κτλ.). Από την άλλη, η µελέτη των 
φαινοµένων της διαφοράς και της πολιτιστικής ταυτότητας προσφέρει έφορο 
έδαφος στις κοινοτιστικές θεωρίες (ΜcIntyre, Taylor, Walzer κτλ), οι οποίες 
ξεκινώντας από εκ διαµέτρου αντίθετες θεωρητικές αφετηρίες προτάσσουν την 
υπεροχή της κοινότητας έναντι του ατόµου. Η θεωρία του επικοινωνιακού 
πράττειν του J. Habermas προσπαθεί να συµφιλιώσει την αντίθεση ανάµεσα στο 
όλο και το άτοµο και ουσιαστικά συµβάλλει (όχι δίχως αντιρρήσεις) στην 
κατανόηση της πολλαπλότητας και της διερεύνηση των όρων ενός νοµικού 
πλουραλισµού.	  
 
Β΄ Μέρος : Οι µειονότητες στο δίκαιο	  
 
Η αναγκαιότητα αποσύνδεσης του εθνικού από το πολιτικό θέτει για την νοµική 
θεωρία που ενδιαφέρεται για τις µειονότητες ένα νέο στόχο: την ανάδειξη της 
πολλαπλότητας ή του νοµικού πλουραλισµού ως όρο ένταξης της έννοιας της 
µειονότητας στο χώρο του δηµοσίου δικαίου. Έτσι λοιπόν, ενώ ως τώρα αυτό 
που ενδιέφερε ήταν η δόµηση της µειονότητας σε αντικείµενο γνώσης στο χώρο 
της κοινωνικής θεωρίας και ιστορίας των ιδεών µε την συνδροµή της πολιτικής 
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φιλοσοφίας και της ιστορίας των διεθνών σχέσεων στην Ευρώπη, τώρα το 
ενδιαφέρον µας εστιάζεται αποκλειστικά στον τοµέα της νοµικής επιστήµης, 
κυρίως του δηµοσίου δικαίου τόσο στην συνταγµατική όσο και την διεθνή-
ευρωπαϊκή του εκδοχή.	  
 Η προτεινόµενη διερεύνηση οριοθετείται ιστορικά και φιλοσοφικά µέσα 
από θεωρίες του ευρωπαϊκού δηµοσίου δικαίου οι οποίες, κατά τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, αρνούνται τη συµµόρφωσή τους στο κυρίαρχο νοµικό παράδειγµα 
της Νεωτερικότητας.  Όλες οι θεωρίες δηµοσίου δικαίου που εξετάζονται έχουν 
ως κοινή συνισταµένη την απόδοση άτυπων εννόµων χαρακτηριστικών στην 
κατηγορία της οµάδας. 	  
 Ξεκινώντας από το ειδικό δίκαιο του MaxWeber, τον ατοµικό ψυχισµό ως 
πηγή δικαίου σύµφωνα µε τον LeoPetrazycki, το δεδοµένο δίκαιο του 
FrançoisGeny, το αντικειµενικό δίκαιο του LeoDuguit, το κοινωνικό δίκαιο του 
GeorgesGurvitch, το ζωντανό δίκαιο του EugenEhrlich τον θεσµό-πρόσωπο του 
MauriceHauriou και καταλήγοντας στην οµάδα-έννοµη τάξη τουSantiRomano, 
διαπιστώνουµε µία κοινή παραδοχή: το δίκαιο υπάρχει ως θεσµός κοινωνικού 
ελέγχου και µηχανισµός αντιπροσώπευσης µέσα στην κοινωνία, και ότι η ύπαρξή 
του δεν δεσµεύεται ή δικαιολογείται αποκλειστικά από την ύπαρξη κρατικών 
νόµων. Όλες οι εξεταζόµενες θεωρίες τοποθετούνται στον αντίποδα του νοµικού 
θετικισµού και φορµαλισµού. Λαµβάνοντας διάφορες εκφάνσεις, συµπυκνώνουν 
ένα πλουραλιστικό,  αντιατοµικιστικό, αντικρατιστικό και αντινοµικιστικό 
παράδειγµα στο χώρο της θεωρίας του δηµοσίου δικαίου, χωρίς το οποίο το 
γνωσεολογικό θεµέλιο της δόµησης της έννοιας της µειονότητας σε υποκείµενο 
δικαίου µένει µετέωρο.	  
 Όµως, οι µεθοδολογικές αδυναµίες των παραπάνω θεωριών, οι οποίες 
διερευνώνται και αναλύονται,  καθιστούν απαραίτητη την αναφορά στα 
σύγχρονα ρεύµατα ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας του δικαίου που 
ουσιαστικά επιχειρούν να ανασκευάσουν τις παραδοσιακές θεωρίες νοµικού 
πλουραλισµού, µεταφέροντάς τες στις σύγχρονες πολύπλοκες θεσµικές 
πραγµατικότητες των δυτικών κοινωνιών, στις οποίες άλλωστε ανήκουν και οι 
µειονότητες. Εκτιµάται πως η συµβολή µιας νοµικής ανθρωπολογίας 
εφαρµοσµένης όχι µόνο στις παραδοσιακές, αλλά και στις µοντέρνες κοινωνίες, 
αποτελεί το κατεξοχήν χρήσιµο θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση της 
νοµικο-πολιτικής πολυπλοκότητας στην οποία εντάσσονται τα µειονοτικά 
φαινόµενα.  	  
 Προτείνεται ένα θεωρητικό σχέδιο επικοινωνιακού πληθυντισµού που 
θεωρούµε ότι δύναται να άρει τις σύµφυτες µε το µοντέρνο δίκαιο επιδιώξεις 
οµογενοποίησης, αλλά και τις προοπτικές κατακερµατισµού που ενυπάρχουν 
στους προβληµατισµούς του νοµικού πλουραλισµού. Τα θεµελιώδη θεωρητικά 
συστατικά αυτού του µοντέλου είναι η ισότητα, η διαφορά και η επικοινωνία. Τα 
στοιχεία που αποτελούν τη διεκδίκηση της οµάδας απέναντι στο κράτος, είναι, σε 
τελευταία ανάλυση, αυτά που την καθιστούν οµάδα.  Αυτά δηµιουργούν όρους 
αντιπροσώπευσης µέσα στην συλλογικότητα: κάποιοι µιλούν στο όνοµα άλλων. Η 
ίδια ή έννοια της αντιπροσώπευσης φέρει µέσα της ένα γιγαντιαίο παράδοξο 
νοµιµοποίησης: την επίκληση του αντιπροσώπου ότι µιλά στο όνοµα όλων. Για το 
λόγο αυτό ενδίδουµε σε ένα αποδοµητικό επιχείρηµα: ότι τελικά η ίδια η έννοια 
της µειονότητας αποσυντίθεται σε πολλές οµάδες, ανάλογα µε τις αποστάσεις του 
από τη µειονοτική ταυτότητα: για παράδειγµα, άλλος θέλει να ακούει την 



83 
 

γλώσσα του, άλλος να την µιλά, άλλος να την µαθαίνει, άλλος να τη διδάσκεται 
στο σχολείο, το πανεπιστήµιο κτλ. Το ζητούµενο στην φιλελεύθερη έννοµη τάξη 
είναι η ελευθερία έκφρασης του ατόµου να ανήκει όπου αυτό θέλει: σε όποια 
οµάδα, και κατ΄επέκταση σε όποια οµάδα µέσα στην οµάδα. Σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα, ηοµάδα, µε την ύπαρξη της, στοιχειοθετεί µια άτυπη έννοµη τάξη 
που θεµελιώνεται στην κοινωνική αποτελεσµατικότητα και ηθική νοµιµοποίηση 
των κανόνων της στα µέλη της.  	  
 	  
Γ΄ Μέρος : Η ευρωπαϊκή τάξη της προστασίας των µειονοτήτων 	  
 	  
Το τρίτο µέρος της µελέτης αποτελεί µια συµβολή στο θεωρητικό προβληµατισµό 
που ανέκυψε στις τάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά µε τα 
µειονοτικά ζητήµατα. Η Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, Συµβούλιο της Ευρώπης, 
ΟΑΣΕ) λοιπόν στις µέρες µας, αρχίζει να “ακούει” τις µειονότητες. Υπό την πίεση 
των εθνοτικών συγκρούσεων που ακολούθησαν και ακόµη ακολουθούν το τέλος 
του υπαρκτού σοσιαλισµού, καταπιάνεται µε την επεξεργασία κανόνων 
προστασίας των µειονοτήτων. Η προστασία των κοινωνικά ασθενέστερων είναι 
το αντίδοτο που το ίδιο το δίκαιο παρέχει για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα γιά 
το οποίο το ίδιο είναι υπεύθυνο. 	  
 Η προστασία των µειονοτήτων, όπως διαµορφώνεται στην Ευρώπη, 
συνιστά µια ακόµη πρόκληση στην οικουµενικότητα των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου. Αν και η Ευρώπη χρησιµοποιεί µια οικουµενική νοµική γλώσσα όταν 
αναφέρεται στις µειονότητες, στην ουσία η δράση των ευρωπαϊκών οργανισµών 
επιβεβαιώνουν την περιφερειακότητα αυτού του υπό κύηση δικαίου προστασίας 
των µειονοτήτων που διαµορφώνεται σταδιακά, αλλά αποκλειστικά στην 
Ευρώπη, µετά το 1989. Η Ευρώπη χρησιµοποιεί µεν οικουµενική γλώσσα, αλλά 
δρα προς επίλυση των δικών της αντιφάσεων.	  
 Μια λεπτοµερής εξέταση των κανόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης, του 
Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και των 
γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής Διαιτησίας που συνέστησε η ΕΟΚ για την 
γιουγκοσλαβική σύρραξη, πιστοποιούν την εµφάνιση ενός νέου κανονιστικού 
πλαισίου στο ευρωπαϊκό νοµικό εποικοδόµηµα, µιας νέας ιδεολογίας υπέρ των 
µειονοτήτων. Τα κράτη πλέον οφείλουν να σέβονται και ενίοτε να προστατεύουν 
τις µειονότητές τους. 	  
 Αυτή η ιδεολογία αναλύεται σε τρεις ειδικότερες παραµέτρους. Πρώτον, η 
προστασία των µειονοτήτων είναι αναπόσπαστο τµήµα της προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου εν γένει. Αυτός είναι και ο κύριος άξονας δράσης 
του κανονιστικού πλαισίου αναφοράς  του Συµβουλίου της Ευρώπης. Δεύτερον, η 
προστασία των µειονοτικών γλωσσών είναι όρος για την διατήρηση του πλούτου 
της ευρωπαϊκής πολιτισµικής κληρονοµιάς, (Ευρωπαϊκός Χάρτης Μειονοτικών ή 
Περιφερειακών Γλωσσών και Ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 
Τρίτον, η προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων προτάσσεται 
περισσότερο από ποτέ ως συνθήκη ασφάλειας, ειρήνης και πρόληψης των 
συγκρούσεων στην Ευρώπη (Ύπατος Αρµοστής του ΟΑΣΕ για τις εθνικές 
µειονότητες και Επιτροπή Διαιτησίας για την Πρώην Γιουγκοσλαβία).  	  
 Η διερεύνηση και κριτική παρουσίαση των επιµέρους στοιχείων που 
συνθέτουν την υπό κύηση ευρωπαϊκή τάξη προστασίας των µειονοτήτων 
επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη επιχειρεί να λύσει τις ίδιες τις αντιφάσεις της, µε 
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τρόπο αντιφατικό, ενδεικτικό µ’ όλα ταύτα, της γέννησης ενός νέου 
iuscommunis.	  
 Η δόµηση της µελέτης στα τρία µέρη ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία 
ανάπτυξης µίας διαλεκτικής του ζεύγους αφηρηµένου/συγκεκριµένου ή 
γενικού/ιδιαιτέρου. Η έννοια της µειονότητας αποτελεί το συγκεκριµένο ή 
ιδιαίτερο, περιστοιχισµένη από τις γενικές ή αφηρηµένες έννοιες του δικαίου, της 
Ευρώπης, το έθνους, του κράτους, του ατόµου, της κυριαρχίας. Τα τρία µέρη 
ανταποκρίνονται στη διαλεκτική θέση/αντίθεση/σύνθεση. Στόχος αυτής της 
µελέτης δεν ήταν τόσο µια σκέψη πάνω το ζήτηµα των µειονοτήτων µέσω της 
εξέλιξης του Ευρωπαϊκoύ δικαίου, αλλά το αντίστροφο: µια κριτική στην 
ευρωπαϊκή νοµική και πολιτική θεωρία µέσω του ζητήµατος των µειονοτήτων. 
Και κατ΄ επέκταση µια µικρή συµβολή στην αυτοκριτική της.	  
 

· Βιβλιοκριτική από το Δ. Δηµούλη στο περιοδικό Το Σύνταγµα 
6/2001http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/vivlio/item.php?id=588 
 
 
2. Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας. Όψεις της ελληνικής, βαλκανικής και 
ευρωπαϊκής εµπειρίας, Εκδ. Κριτική, Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ 5, Αθήνα, 2002, σ. 
303.	  
ISBN 978-960-238-262-8)	  
Η ιδέα που διατρέχει το βιβλίο αυτό είναι πως η ετερότητα ενδιαφέρει όταν 
(ανα)παράγει σχέσεις εξουσίας: σχέσεις εξουσίας ανάµεσα σε µειονότητες και 
κράτη, σχέσεις ισχύος ανάµεσα ή µέσα στις ίδιες τις οµάδες, σχέσεις ανισότητας 
ανάµεσα σε µετανάστες και γηγενείς, κ.ο.κ. Όταν η ετερότητα δεν δηµιουργεί 
τέτοιες σχέσεις, οι άνθρωποι γενικά δεν µπαίνουν στον κόπο να ασχοληθούν µαζί 
της. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσµο είναι άλλος, «έτερος», φυσιολογικά 
διαφορετικός, ωστόσο, όταν στις µέρες µας µιλάµε για «διαφορά», δεν έχουµε 
στο νου µας κάθε διαφορά. Σαν µια γενική διαπίστωση µπορούµε να πούµε πως 
γενικά,η διαφορά είναι αδιάφορη. Η προσφάτως καθαγιασµένη καθολικοποίηση 
του δικαιώµατος στη διαφορά συµβάλλει σε µια µεθοδολογικά παραπλανητική 
απεικόνιση του κοινωνικού πεδίου. Ούτε όλες οι διαφορές είναι κοινωνικά 
κρίσιµες, αλλά ακόµη και αυτές που είναι κρίσιµες δεν συνιστούν αυτοδικαίως το 
µείζον σηµείο ή λόγο κοινωνικών αντιθέσεων. Τέλος, η καθολικοποίηση της 
διαφοράς, µιας κατεξοχήν σχεσιακής και άρα σχετικής έννοιας, προσφέρεται για 
αµφίσηµες πολιτικές αναγνώσεις. Πολλές από αυτές τις αναγνώσεις, στο βαθµό 
που δεν ψάχνουν πίσω από τα φαινόµενα, αναπαράγουν και νοµιµοποιούν τις 
σχέσεις εξουσίας που υποκρύπτονται από την ύπαρξη της ετερότητας.  	  

Ο λόγος λοιπόν περί ετερότητας δεν είναι εξ ορισµού λόγος απελευθερωτικός.  
Ενέχει στοιχεία απελευθέρωσης, µόνο στο βαθµό που αποκαλύπτει τους 
εξουσιαστικούς δεσµούς που υποκρύπτει και προϋποθέτει η διαπραγµάτευση των 
σχέσεων ταυτότητας/ετερότητας υπό το πρίσµα της κυριαρχίας. Έως πολύ 
πρόσφατα στην Ευρώπη, και κατεξοχήν στην Ελλάδα, η διαπραγµάτευση αυτών 
των σχέσεων οδηγούσε αναπόδραστα στην κατεύθυνση εξάλειψης της 
ετερότητας. Εσχάτως, σε πείσµα της ελληνικής θέσης, αναδεικνύεται ως δίκαια 
και πολιτικά ορθή η προοπτική της διατήρησης και προστασίας της.  Το 
προφανές, ωστόσο, γεγονός ότι ο δρόµος του αποκλεισµού ή του αφανισµού της 
ετερότητας είναι λόγος εξουσίας και συχνά βίας, δεν ισοδυναµεί µε την παραδοχή 
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πως η άλλη προοπτική, αυτή της διατήρησης και προστασίας της, είναι 
αντίστροφα αυτοσκοπός: όσο παραπλανητικό είναι λοιπόν το να  µιλούµε µε 
όρους ιδανικής οµοιότητας των υποκειµένων, άλλο τόσο αδιέξοδο είναι να 
µιλούµε µε όρους της apriori ετερότητάς τους. Ωστόσο, η µελέτη της ετερότητας 
ως σχέσης εξουσίας φέρει ένα µείζον πλεονέκτηµα γνωσεολογικού τύπου: την 
προσέγγιση του συλλογικού µας εαυτού, των δικών µας ιστοριών, µε τρόπο 
γόνιµα αυτοκριτικό.  Η µελέτη της ετερότητας προσφέρει κατεξοχήν ένα 
αυτοκριτικό πεδίο, καθώς µας κάνει να µαθαίνουµε για εµάς από τους άλλους. Σε 
τελευταία ανάλυση, το ζήτηµα έχει να κάνει και µε το πόσο είµαστε διατεθειµένοι 
να αντικρίσουµε και να εξοικειωθούµε µε κάποιες πτυχές δικών µας υποθέσεων 
που έχουµε αποσιωπήσει, εξωραΐσει ή ξεχάσει. Αυτή είναι η αυτοκριτική 
πρόκληση της µελέτης της ετερότητας ως σχέσης εξουσίας. Σε τελευταία 
ανάλυση, παρά τα φαινόµενα, είναι µια ενδοσκόπηση. 	  

Οι µελέτες που περιλαµβάνονται στο βιβλίο αυτό διακρίνονται για την ενότητα 
σύλληψης και ερευνητικών στόχων. Κάποιες από αυτές έχουν ξαναδηµοσιευθεί 
και παρουσιάζονται εδώ επεξεργασµένες και ενηµερωµένες σε σχέση µε την 
πρώτη τους δηµοσίευση, ενώ άλλες δηµοσιεύονται για πρώτη φορά. Η ενότητα 
των µελετών αυτών δεν υπήρχε εξαρχής, αλλά προέκυψε στην πορεία, 
σηµατοδοτώντας µια ευρύτερη στρατηγική ερευνητικού ενδιαφέροντος 
διεπιστηµονικού προσανατολισµού.  Η θεωρητική εµβάθυνση στα ζητήµατα της 
ετερότητας προϋποθέτει την προσφυγή στη χρήση αναλυτικών εργαλείων που 
προέρχονται από διαφορετικούς επιστηµονικούς χώρους. Κατά την άποψη που 
εκφράζεται στο βιβλίο αυτό, η φιλοσοφία του δηµοσίου (συνταγµατικού και 
διεθνούς) δικαίου δεν είναι απλώς συγγενής χώρος µε την πολιτική επιστήµη, 
αλλά είναι ο ίδιος ο πυρήνας της πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης πάνω στην 
ήπειρο της ιστορίας των ιδεών.  	  

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις διακριτές ενότητες. Η διάρθρωση και συνέχεια 
τους επιχειρεί να συγκροτήσει ένα θεωρητικό λόγο παρέµβασης στη συγκυρία. Η 
κάθε ενότητα ξεκινά µε ένα εισαγωγικό σηµείωµα, που διεκδικεί, πέραν της 
συνοπτικής παρουσίασης του περιεχοµένου των σελίδων που το ακολουθούν, µια 
σχετικά αυτόνοµη θέση εισαγωγής και ενοποίησης του επιχειρηµατολογικού της 
µίτου.  	  
Α’ Ενότητα: Το µειονοτικό φαινόµενο ως θέµα αναστοχασµού	  
Εδώτίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της προβληµατικής της µειονοτικής 
ετερότητας στο χώρο της θεωρίας του δηµοσίου δικαίου. Τα δύο πρώτα 
κεφάλαια της ενότητας αυτής συνιστούν την περίληψη των δύο πρώτων 
κεφαλαίων της διδακτορικής µου διατριβής, Droit, Europeetminorités – 
Critiquedelaconnaissancejuridique (αναλυτικά, πρβλ, παραπάνω). Στο πρώτο 
κεφάλαιο, «Το µειονοτικό φαινόµενο: µια ευρωπαϊκή ιστορία» ανιχνεύονται η 
θεωρητική διαδροµή και τα κεφαλαιώδη στιγµιότυπα της ανάδυσης της έννοιας 
της µειονότητας στην ευρωπαϊκή πολιτική φιλοσοφία. Αυτά µπορούν να 
χωριστούν σε περιόδους που ουσιαστικά παραπέµπουν στην γενική και 
αφηρηµένη εξέλιξη του ευρύτερου ανθρωπολογικού παραδείγµατος της 
ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Με τη συνδροµή της πολιτικής φιλοσοφίας και της 
ιστορίας των διεθνών σχέσεων στην Ευρώπη συγκροτείται το θεωρητικό και 
πραγµατολογικό θεµέλιο εννοιολόγησης του όρου «µειονότητα», µέσω της 
συνάρτησής του µε την ιστορική εµφάνιση των µειονοτήτων στην Ευρώπη. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο, «Η δόµηση της έννοιας της µειονότητας σε νοµική κατηγορία» 
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ανιχνεύονται τα ερµηνευτικά εργαλεία που µπορούν να δοµήσουν την έννοια στο 
χώρο της  θεωρίας του δηµοσίου δικαίου µε τη συνδροµή της νοµικής 
ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας. Οι νοµικές έννοιες ούτε είναι δεδοµένες ούτε  
βρίσκονται στο θετικό δίκαιο, όπως αυθόρµητα ή χάριν ευκολίας καµιά φορά 
µπορεί να θεωρούµε. Αντιθέτως, δοµούνται, όπως όλες οι έννοιες στο πεδίο της 
κοινωνικής θεωρίας.	  

Το τρίτο κεφάλαιο «Μεταβλητά ζητήµατα µειονοτικών δικαιωµάτων» 
αντιµετωπίζει τα “θεωρητικά” προβλήµατα του δικαίου της προστασίας των 
µειονοτήτων. Αυτά τα ζητήµατα αποτελούν κατά την άποψη που εκφέρεται στην 
µελέτη, το άλλοθι της εγγενούς αδυναµίας του διπολικού (κράτος - άτοµο) 
µοντέρνου δικαίου να συλλάβει το ζήτηµα των µειονοτήτων, στην περίπλοκη 
ολότητά του. Η επίπονη κύηση των κανόνων προστασίας των µειονοτήτων σε 
διεθνές επίπεδο αποδεικνύει περίτρανα πως κάθε φορά που (ορισµένα) κράτη 
ήθελαν να ανακόψουν την πορεία γέννησης ενός κανόνα προστασίας των 
µειονοτήτων, προέτασσαν τα ακόλουθα “θεωρητικά” προβλήµατα: τον ορισµό 
της µειονότητας από το θετικό διεθνές δίκαιο και τη θεωρία του διεθνούς δικαίου 
και τη διάκριση ανάµεσα σε συλλογικά και ατοµικά δικαιώµατα. Η άποψη που 
υποστηρίζεται είναι εν συντοµία η ακόλουθη: ο νοµοτυπικός ορισµός της έννοιας 
από το διεθνές δίκαιο είναι αδύνατος (για λόγους που αναλύονται) και άρα ως 
τέτοιος πρέπει να τύχει απαξίωσης. Η αδυναµία εύρεσης ορισµού ποτέ δεν 
στάθηκε εµπόδιο, οσάκις τα κράτη θέλησαν να υποστηρίξουν λύσεις προστασίας 
των µειονοτήτων. Εξ άλλου, όλοι ξέρουν τι εννοούν όταν γίνεται χρήση του όρου 
“µειονότητα” και η εµπειρία της ΚτΕ το καταδεικνύει.  	  
 Σε ό,τι αφορά το άγονο δίληµµα ανάµεσα σε συλλογικά και ατοµικά 
δικαιώµατα, γίνεται µια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι και αυτό ουσιαστικά 
προβάλλεται ως εµπόδιο της προστασίας  των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. 
Και τούτο, διότι στην πράξη συλλογικά δικαιώµατα σε ένα φιλελεύθερο κράτος 
δικαίου δεν µπορούν να εκφραστούν παρά µόνο σε σύµπνοια µε τις ατοµικές 
βουλήσεις που τα συνθέτουν, και ποτέ ενάντια τους. Σε κάθε αντίθετη 
περίπτωση, δεν συνιστούν δικαιώµατα, αλλά αντισυνταγµατικές υποχρεώσεις 
του ατόµου να συνταχθεί µε την συλλογική βούληση µιας οµάδας στην οποία 
(υποτίθεται) πως ανήκει.	  
 
Β’ Ενότητα: Παραδοσιακές και νέες µορφές ετερότητας στην Ελλάδα,	  
Οι µελέτες που ανήκουν στη δεύτερη ενότητα έχουν δηµοσιευθεί στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, ωστόσο η παρούσα µορφή τους είναι αποτέλεσµα εντατικής 
επεξεργασίας των πρώτων εκδοχών τους. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η 
ανάδειξη των θέσεων που εκφράστηκαν αφαιρετικά στο πλαίσιο της 
προηγούµενης ενότητας, στον ελληνικό χώρο. 	  

Το πρώτο κεφάλαιο «Αδιέξοδες προσλήψεις των µειονοτικών δικαιωµάτων 
στην Ελλάδα» πραγµατεύεται τις σχετικές µε τις µειονότητες αντιλήψεις στην 
χώρα, που έως πολύ πρόσφατα ήταν απόλυτα κυρίαρχες και ιστορικά 
κατανοητές, πλην όµως σήµερα παρουσιάζονται ιστορικά εξαντληµένες, 
ανακόλουθες και καταφανώς άδικες σε σχέση µε το φιλελεύθερο δίκαιο. Στις 
µέρες µας αρχίζει να εµφανίζεται µια στροφή στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων 
της µειονοτικής ετερότητας. Η στροφή αυτή, που δεν αφορά µόνο το µη 
κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και κατεξοχήν τις παρυφές τµηµάτων του κυρίαρχου 
κυβερνητικού λόγου των ηµερών µας, εκφράζει µια αναθεωρητική προοπτική. Ο 
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αναθεωρητικός αυτός λόγος ξεκινά δειλά την τροχιά του στην ελληνική δηµόσια 
ζωή µε την αναγνώριση αυτού που ονοµάστηκε «ατοµικό δικαίωµα στον 
προσδιορισµό» για τους πολίτες που ανήκουν στη µειονότητα της Θράκης. Όµως 
το συγκεκριµένο «δικαίωµα» δεν είναι τίποτε περισσότερο από την συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη ελευθερία στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η µελέτη, στη 
συνέχεια, παρουσιάζει τα στιγµιότυπα του µειονοτικού λόγου στην Ελλάδα που 
ενδιαφέρουν την έννοµη τάξη εστιάζοντας στα ζητήµατα αναγνώρισης και 
προστασίας που τίθενται κυρίως στη Δυτική Θράκη και λιγότερο στη Δυτική και  
Κεντρική Μακεδονία. Η ζητούµενη, πολιτικά αποτελεσµατική και νοµικά δίκαιη µε 
βάση τους διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωµάτων και πολιτικά πρόσφορη, 
λύση ταλαντεύεται ανάµεσα στους δύο πόλους της  αναγνώρισης της διαφοράς 
και της αξίωσης για αδιαφορία εκ µέρους των αρχών απέναντι σε εντοπίσιµα 
φαινόµενα µειονοτικής ετερότητας. 	  

Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο «Το τέλος της εθνικής οµοιογένειας» 
επιχειρεί να συµβάλει στην ολοκληρωµένη εννοιολόγηση των παραδοσιακών και 
νέων µορφών ετερότητας στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η ανάδειξη των δοµικών 
ανεπαρκειών και της ιστορικής εξάντλησης του µοντέλου  κατανόησης της 
ελληνικής κοινωνίας πάνω στην κυρίαρχη παραδοχή της εθνικής οµοιογένειας και 
οµογένειας. Τελικά, προτάσσεται η αναγκαιότητα της στοιχειοθέτησης ενός 
συνολικού στρατηγικού επαναπροσανατολισµού της πολιτικής ιθαγένειας και της 
διεύρυνσης των δικαιωµάτων των αλλοδαπών για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. 
Στο πρόσφατο παρελθόν, οι ελληνικές διοικήσεις κατάφεραν να ενσωµατώσουν 
στον εθνικό κορµό της σηµαντικότερες µερίδες µη ελληνόφωνων ή µη ορθόδοξων 
πληθυσµών, κατά κανόνα επιτυχηµένα. Οι εγγενείς τάσεις ολοκληρωτισµού του 
ελληνικού έθνους - όπως και κάθε έθνους - είχαν δραστικά αποτελέσµατα σε ό,τι 
αφορά τις άλλοτε ήπιες και άλλοτε βίαιες  διαδικασίες αφοµοίωσης στον 
ελληνικό εθνικισµό. Οι εναποµένουσες - κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα - εξαιρέσεις 
µιας πετυχηµένης και ολοκληρωµένης διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης δεν 
αρκούν, ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά, για το επαναπροσδιορισµό του εθνικού 
µύθου της οµογένειας. Όµως, στις µέρες µας, τα πράγµατα άλλαξαν. Το 
εκατοµµύριο των οικονοµικών µεταναστών της δεκαετίας του 1990 συµβάλλει 
έτσι ο µύθος της οµοιογένειας να µην γίνεται πλέον εύκολα πιστευτός. Η οµαλή 
γεωπολιτική και οικονοµική πορεία του ελληνικού κράτους επιβάλλει την 
ενεργητική επεξεργασία νέων στρατηγικών ένταξης των εκατοντάδων χιλιάδων 
µεταναστών/µεταναστριώνπου βρέθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία 
του 20ου αιώνα. Είναι επιτακτικά αναγκαίο λοιπόν να διαµορφωθούν σταδιακά οι 
όροι µιας ολοκληρωµένης εννοιολόγησης των ιστορικών και των νέων µορφών 
ετερότητας, τόσο από την κοινωνική θεωρία όσο από την πολιτική πράξη. Η 
πορεία και τα επί µέρους ιστορικά στιγµιότυπα του θεσµού της ελληνικής 
ιθαγένειας ανάγονται, σε τελευταία ανάλυση, στον πολυτάραχο συνταγµατικό βίο 
κρίσεων που γνώρισε το ελληνικό κράτος από καταβολής του. Η πρόσφατη δειλή 
στροφή του κυρίαρχου δηµοσίου λόγου προς την αξία του «άλλου», 
υπαγορευµένη κυρίως  από πολιτικό πραγµατισµό δείχνει ότι µερίδες των 
συνασπισµών εξουσίας, αρχίζουν και να αντιλαµβάνονται αυτή την 
αναγκαιότητα.	  

Το τρίτο κείµενο της ενότητας «Το µακεδονικό ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου» παρουσιάζει και αναλύει τη νοµολογία 
του ΕυρΔΔΑ στην περίπτωση ελλήνων µειονοτικών από τη Φλώρινα στους 
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οποίους η ελληνική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να ιδρύσουν σωµατείο, λόγος που 
οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Το 
αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα υπόθεσης, η αντιµετώπιση της οποίας από τη 
ελληνική έννοµη τάξη συνδυάζει τόσο την εγκύρως διαπιστωµένη ασυµβατότητα 
αναφοράς και ερµηνείας µε την ΕυρΣΔΑ όσο και την -σε τελευταία ανάλυση - 
τάση “αναµέτρησης” µε το ΕυρΔΔΑ είναι, κατά την άποψη που αναλύεται στη 
συγκεκριµένη µελέτη, η υπόθεση Σιδηρόπουλου και λοιποί κατά Ελλάδας. Το 
ζήτηµα στην υπόθεση αυτή είναι η άρνηση των ελληνικών αρχών να εγγράψουν 
ένα σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, διότι έκριναν ότι οι 
σκοποί του σωµατείου αυτού δεν ήταν οι αναγραφόµενοι στο καταστατικό του, 
αλλά άλλοι, παράνοµοι. Αφού παρουσιάζεται συγκριτικά αντίστοιχη περίπτωση 
που έφτασε ενώπιον του Δικαστηρίου από την γειτονική Βουλγαρία, ακολουθεί η 
επισκόπηση του ιστορικού της υπόθεσης από τα ελληνικά δικαστήρια και τέλος 
τους δικαιοδοτικούς µηχανισµούς του Στρασβούργου. 	  

Στην καταδικαστική για την Ελλάδα απόφασή του, το Δικαστήριο 
προτάσσει την απόλυτη ενσωµάτωση των µειονοτικών στα καθολικά ανθρώπινα 
δικαιώµατα, η οποία αναλυτικά παρουσιάζεται. Η µελέτη συνεχίζει µε ένα σχόλιο 
σχετικά µε την “φαινοµενική θεµελίωση”, δηλαδή, την  δικαστική κρίση της 
οποίας τα πραγµατικά κίνητρα δεν εκφράζονται, τα όρια της ερµηνείας και το 
κράτος δικαίου. Ακολουθεί, η εξιστόρηση άλλης συναφούς µε την εξεταζόµενη 
υπόθεσης, αυτής του Α. Σαδίκ κατά της Ελλάδας, η οποία, µολονότι δεν οδήγησε 
στην καταδίκη της χώρας, έδωσε προειδοποιητικά δείγµατα για την µελλοντική 
στάση του Δικαστηρίου έναντι της Ελλάδας για θέµατα µειονοτήτων, τα οποία η 
χώρα δεν έλαβε. Εν είδει επιµέτρου, παρουσιάζεται η υπόθεση του (ισλαµιστικού) 
Κόµµατος της Ευηµερίας κατά της Τουρκίας, στην οποία το Δικαστήριο,  
προσχωρώντας σε απολύτως αντίθετες προερµηνευτικές επιλογές από αυτές που 
παρουσιάστηκαν προηγουµένως, ωθεί στα άκρα τα παράδοξα της νοµολογίας του 
σε ζητήµατα συνεταιριστικής ελευθερίας. Αποδέχεται δηλαδή την απαγόρευση 
του εν λόγω κόµµατος από τις τουρκικές αρχές, σύµφωνα µε επιχειρήµατα που 
προφανώς αντιστρατεύονται εκείνα που το ίδιο επιστράτευσε στις 
παρουσιαζόµενες υποθέσεις µειονοτικού ενδιαφέροντος.  Το φάσµα του 
πολιτικού ισλάµ στις µέρες µας δικαιολογεί περιορισµούς δικαιωµάτων, οι οποίοι 
δεν είναι πλέον ανεκτοί για τους µειονοτικούς (µικρο)εθνικισµούς   	  
 
Γ’ Ενότητα: Ταυτότητες, (πολυ)πολιτισµός και ρατσισµός στην Ευρώπη	  
Στην τρίτη ενότητα ανήκουν δύο κεφάλαια που πραγµατεύονται δύο ετερόκλητες 
εκδοχές διαχείρισης της ετερότητας στα σύγχρονα καθεστώτα κυριαρχίας. Το 
πρώτο κείµενο, που επιχειρεί να συνδυάσει την πολιτική ανάλυση µε κάποια 
στοιχεία βιωµατικής αφήγησης, έχει τίτλο «Βοσνία, Κόσοβο: Οι ανοιχτές πληγές 
της «προστασίας της πολυπολιτισµικότητας» στα Βαλκάνια». Είναι αδηµοσίευτη 
µελέτη, η οποία, ωστόσο, χρησιµοποίησε και υλικό από δύο άρθρα που 
δηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό Θέσεις το 1999: «Σηµεία των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου στη µεταπολεµική Βοσνία»,(τεύχος 67) και «Κακές σκέψεις σε µια 
κακή συγκυρία» (τεύχος 68). Το κείµενο είναι  αποτέλεσµα µιας νοητικής 
επεξεργασίας πάνω στα εµπειρικά δεδοµένα που συνθέτουν το νοµικό και 
πολιτικό πεδίο στην Δηµοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης  µετά τον τετραετή 
πόλεµο και την Συνθήκη του Dayton και την κατάσταση στο Κόσοβο µετά τις 
εναέριες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατά την Γιουγκοσλαβίας. Τα επί µέρους σηµεία 
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που πραγµατεύεται η µελέτη είναι οι ιδιαιτερότητες της επί του (αλλοδαπού) 
πεδίου υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε σχέση µε την από καθ’ 
έδρας προστασία τους, συγκεκριµένες εµπειρίες σε επίπεδο πολιτικής 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και εκδηµοκρατισµού από την αποστολή ΟΑΣΕ στη 
Βοσνία και ορισµένες πολύπλοκες συνταγµατικές συνιστώσες της Βοσνιακής 
πολιτειολογίας. Αναλύεται διεξοδικά πως σε αυτό το περιβάλλον επιβεβαιώνονται 
οι σαρκασµοί του ντεσιζιονισµού του  Schmitt: η ισχύς της εξαίρεσης της 
στρατιωτικής δράσης ως επιβεβαίωσης του κανόνα  της διεθνούς ηγεµονίας, η 
θεµελίωση της διεθνούς έννοµης τάξης, “όπως και κάθε τάξης, σε µια απόφαση, 
όχι σε ένα κανόνα” ,και τέλος, πως ο “κυρίαρχος είναι αυτός που αποφασίζει για 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης”.  Το κεφάλαιο κλείνει µε µια εκτενή αναφορά 
στη χρήση των «δικαιωµάτων του ανθρώπου» από τη «διεθνή κοινότητα»  ως 
µέσο και άλλοθι επιβολής πολιτικής και διεθνούς επέµβασης. 	  

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Η αυτοϋπονοµευτική υπόσταση των 
αντιρατσιστικών πολιτικών στην Ευρώπη» διερευνάται πώς η έµφαση στην 
πολιτισµική διαφορά και το αµφίσηµο δικαίωµα σε αυτή, αντανακλάται στις 
θεµελιώδεις προσλαµβάνουσες του κυρίαρχου ευρωπαϊκού αντιρατσιστικού 
λόγου, και πώς η  ίδια κυρίαρχη υποστασιοποίηση του πολιτισµικού φαινοµένου 
συνευθύνεται για τα απογοητευτικά αποτελέσµατα των αντιρατσιστικών 
πολιτικών στην Ευρώπη. Η «λατρεία των πολιτικών των ταυτοτήτων» δεν είναι 
αµέτοχη στην ενίσχυση της νεορατσιστικής ιδεολογίας στην ήπειρο. Στις σχέσεις 
ανισότιµων µερών της ίδιας της κοινωνίας, η ίδια η «διαφορετικότητα» 
καθίσταται το απαραίτητο εργαλείο για την θεωρητική και πολιτική ενίσχυση του 
νεορατσισµού. Έτσι, καθώς τα µέρη γίνονται ολοένα και πιο ανισότιµα στο 
οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο, η αξίωση στη διαφορά βρίσκει έφορο έδαφος να 
ολισθήσει προς ένα πραγµατικό δικαίωµα στον αποκλεισµό.	  
 
 
3. Ποιος είναι έλληνας πολίτης; Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα, 
2012, σ. 308 	  
ΙSBN 978-960-8087-99-6	  
 
Ως το 2010, το ζήτηµα της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα µόνο περιθωριακά 
είχε απασχολήσει το δηµόσιο διάλογο. Τόσο σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο 
κοινωνίας των πολιτών, αλλά και στο χώρο της νοµικής και πολιτικής επιστήµης. 
Λόγοι υπάρχουν. Η  πολιτεία δεν είχε ποτέ εµπιστοσύνη να µιλήσει για ιθαγένεια, 
θεωρώντας το θέµα κατεξοχήν «εθνικώς ευαίσθητο».  Η ελληνική κοινωνία από την 
πλευρά της δεν είχε ποτέ τη διάθεση να ασχοληθεί µε το θέµα, διότι ένιωθε ότι δεν 
την αφορούσε. Τέλος, η ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα, λίγα έχει να επιδείξει σε 
ό,τι αφορά την ενασχόλησή της µε το ζήτηµα της ιδιότητας του πολίτη. Με εξαίρεση 
την περιορισµένη βιβλιογραφία που προέρχεται από τον χώρο του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου και από πρώην ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους που 
νοµοτεχνικά γνωρίζουν το ζήτηµα, η ελληνική νοµική, πολιτική επιστήµη ή 
κοινωνιολογία δεν έχουν να επιδείξουν κάποια συµβολή στη µελέτη της ιδιότητας 
του πολίτη στη Ελλάδα. Πλέον, η έρευνα στο πεδίο της ιδιότητας του πολίτη 
αναπτύσσεται και έξω από τον κλάδο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καλύπτοντας 
χώρους που ως πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα σχεδόν αγνοούσαν το ζήτηµα: από 
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την πολιτική και νοµική θεωρία, ως την κοινωνική ανθρωπολογία και στις νέες 
areastudies των µεταναστευτικών σπουδών, νέοι ερευνητές στρέφουν διαρκώς το 
ενδιαφέρον τους στην ιδιότητα του πολίτη. Το άνοιγµα αυτό είναι ένα καλό νέο για 
την ελληνική πανεπιστηµιακή κοινότητα, η οποία παραδοσιακά έβλεπε στην 
ιθαγένεια µια terraincognita. 	  
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός σε αυτήν τη γη. 
Οδηγός µύησης για τους αρχαρίους, οδηγός για τη θέση περαιτέρω ερωτηµάτων 
από τους µυηµένους. Το βιβλίο αποτελείται από την εισαγωγή, επτά κεφάλαια και 
το όγδοο, αντί επιλόγου, το οποίο προτείνει έναν αναστοχασµό στην ελληνική 
ιθαγένεια. Η δοµή ανταποκρίνεται σε µια περιοδολόγηση της ιστορίας της 
ελληνικής ιθαγένειας ξεκινώντας από τις αναφορές περί πολίτη στα Επαναστατικά 
Συντάγµατα και καταλήγοντας στην πρόσφατη νοµοθετική µεταρρύθµιση του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας το 2010. Το περιεχόµενο του κάθε κεφαλαίου 
ανταποκρίνεται κατά κανόνα σε µακρο-συγκυρίες της ελληνικής ιδιότητας του 
πολίτη, αλλά και σε όσα µικρότερης εµβέλειας νοµικά γεγονότα ή πολιτικές 
αποφάσεις αντανακλούν κρίσιµους συµβολισµούς στρατηγικών αποκλεισµού ή 
ενσωµάτωσης στην ελληνική πολιτική κοινότητα. Η πορεία αυτή χαράσσεται µε 
αφορµή και αφετηρία το συνθηµατικώς εκφερόµενο στο χώρο του δικαίου της 
ιθαγένειας, «Έλληνας γεννιέσαι» και «Έλληνας γίνεσαι» σε διάφορες παραλλαγές 
κατάφασης, ερώτησης ή άρνησης.	  
Η Εισαγωγή χαράζει την ελληνική ιδιότητα του πολίτη ως ζητούµενο στο χάρτη της 
ιστορίας των εννοιών και των νοµικών δεσµών. Εδώ συγκροτείται το γνωστικό 
αντικείµενο της µελέτης µε όσες αναφορές φειδωλά κρίθηκαν απαραίτητες από το 
χώρο της νοµικής και πολιτικής θεωρίας προκειµένου να οριοθετηθεί µε τη µέγιστη 
εννοιολογική ασφάλεια το πεδίο και να διερευνηθούν οι συντεταγµένες του 
ζητούµενου: του καθεστώτος της ελληνικής ιθαγένειας. Με τα λόγια του 
Wallerstein, “η ιδιότητα του πολίτη πάντα απέκλειε τουλάχιστον όσο 
συµπεριελάµβανε». Το βιβλίο δοκιµάζει την εµβέλεια της ρήσης αυτής στην 
ελληνική πολιτική ιστορία. 	  
Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά από την αρχή, δηλαδή από πριν την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους και καταλήγει, έναν αιώνα αργότερα, στο τέλος της Μεγάλης 
Ιδέας. Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η λογική της ενσωµάτωσης, η 
οποία συγκροτεί ένα εξωστρεφές καθεστώς ιθαγένειας, ενταγµένο στη στρατηγική 
της εδαφικής επέκτασης της Ελλάδας, µε στόχο να εντάξει όσο γίνεται 
περισσότερους στην ιδιότητα του έλληνα πολίτη.  Για το λόγο αυτό, ο πρώτος 
αιώνας της ελληνικής ιθαγένειας, «Ο αιώνας της συµπερίληψης», διέπεται από την 
αντίληψη ότι «Έλληνας γίνεσαι». Το αρτισύστατο κράτος δηµιουργεί πολίτες 
κερδίζοντας εδάφη, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάτι προσδοκά και από αυτούς. Και 
σε πρώτη φάση, το µόνο ασφαλές κριτήριο που η ελληνική πολιτεία έχει ώστε να 
εγγυηθεί τη νοµιµοφροσύνη των νέων πολιτών είναι το θρησκευτικό. Σε αυτή τη 
µακρόσυρτη συγκυρία πάρα ταύτα, η θρησκευτική υπαγωγή είναι µόνο η εκκίνηση. 
Ο «Έλλην το γένος», δηλαδή ο επίγονος του µέλους του οθωµανικού rummillet 
είναι το αυθεντικό δείγµα υπηκόου, αλλά η ζωτική προτεραιότητα κτήσης νέων 
επικρατειών εξ αντικειµένου µετριάζει την αξίωση αποκλειστική συµπερίληψης του 
αυθεντικού δείγµατος. Ο αιώνας της συµπερίληψης είναι ο αιώνας του «κάνουµε 
την Ελλάδα», ένας αιώνας µιας ελληνικής ιθαγένειας δυνητικά ανοιχτής, εξ 
αντικειµένου εξωστρεφούς καθώς το ενδιαφέρον είναι σε αυτούς - τους Οθωµανούς 
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υπηκόους κατά κύριο λόγο - που θα γίνουν πολίτες κατόπιν της κτήσης των νέων 
εδαφών.   	  
Το δεύτερο κεφάλαιο συνεχίζει από την επαύριον της Ανταλλαγής πληθυσµών µε 
την Τουρκία και καταλήγει µε διάφορες παραλλαγές κάπου προς τα τέλη του 20ου 
αιώνα. Εδώ πλέον, το καθεστώς της ελληνικής ιθαγένειας αναδιπλώνεται 
αναδιατάσσοντας προτεραιότητες και στρατηγικές µε έµφαση πλέον όχι το να 
«κάνουµε Έλληνες πολίτες» γενικά, όπως προηγουµένως, αλλά να αποδώσουµε 
στους Έλληνες τις αρετές εκείνες που θα τους κάνουν «καλούς πολίτες». Τυχόν 
αποτυχία αυτής της προσπάθειας οδηγεί σε δραστικές λύσεις αφαίρεσης της 
ιθαγένειας των «µη αγαθών» πολιτών, κατεξοχήν αντιφρονούντες και µειονοτικοί. 
H ήττα της Μεγάλης Ιδέας και η ανταλλαγή πληθυσµών µε την Τουρκία σηµατοδοτεί 
το τέλος τoυ αιώνα της συµπερίληψης. Έκτοτε, µε την εξαίρεση της προσάρτησης 
της Δωδεκανήσου που εξετάσαµε προηγουµένως µολονότι χρονολογικά εκτός της 
εν λόγω περιόδου, η ελληνική ιθαγένεια αναδιπλώνεται. Πλέον δεν κοιτά προς τα 
έξω - πώς θα κάνει δηλαδή Έλληνες - διότι δεν προσδοκά τίποτε εκτός συνόρων. 
Το δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν «”Έλληνας γεννιέσαι”. Η εποχή της 
αναδίπλωσης» παρουσιάζει τα βασικά στιγµιότυπα της στρατηγικής της ιδιότητας 
του πολίτη στο ελληνικό εθνικό κράτος του "σύντοµου 20ου αιώνα" όπου πλέον οι 
προτεραιότητες αλλάζουν. Το “Έλληνας γεννιέσαι” αντανακλά την περίοδο της 
ολικής εδραίωσης του δικαίου του αίµατος όχι όµως µόνο ως απλή νοµική τεχνική 
κτήσης της ιθαγένειας, αλλά κυρίως ως πολιτική ιδεολογία του ελληνικού 
εθνοφυλετισµού. Το "Έλληνας γεννιέσαι" αντανακλά στην περίοδο αυτή µια εθνικώς 
νοµιµόφρονα ιδιότητα του πολίτη σε ένα κράτος "εθνικόν και ιδεολόγον". Το εν 
λόγω κράτος συγκροτεί µια ιδεολογία ανήκειν στο λαό στη βάση ενός απλού 
εθνοφυλετικού επιχειρήµατος που µόνο το καθεστώς της επταετίας µε παρρησία 
διακήρυξε, αλλά και άλλες κυβερνήσεις εννοούσαν. Ναι µεν λοιπόν "Έλληνας 
γεννιέσαι", αλλά αυτό δε φτάνει. Η ιδιότητα του έλληνα πολίτη αξιώνει 
νοµιµοφροσύνη στο "εθνικόν και ιδεολόγον" κράτος, ειδάλλως αφαιρείται. Για ένα 
µείζον τµήµα του 20ου, οι αφαιρέσεις ιθαγένειας αποκτούν πλέον τα 
χαρακτηριστικά µιας πολιτειακής ρουτίνας. 	  
Το τρίτο κεφάλαιο εισάγει ένα ερωτηµατικό στην εµφατική βεβαιότητα του 
«Έλληνας γεννιέσαι» που έχει κληροδοτήσει η έµφυλη εθνικόφρων ιθαγένεια της 
«εποχής της αναδίπλωσης». Είτε δια της εισαγωγής της ισότητας των φύλων στο 
δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας στη δεκαετία του 1980, είτε δια της διαδικασίας 
καθορισµού της ιθαγένειας για πάλαι ποτέ έλληνες που βρίσκουν εκ νέου την αξία 
του ελληνικού διαβατηρίου ύστερα από γενιές ολόκληρες, οι πρώτες ρωγµές στις 
αυταπόδεικτες αλήθειες του καθεστώτος ιθαγένειας είναι εµφανώς ορατές και 
εισάγουν την πορεία της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη στα νέα δεδοµένα της 
ασταθούς µεταψυχροπολεµικής εποχής. Αυτό που χαρακτηρίζει την εικοσιπενταετία 
1985-2009 είναι µια άνευ προηγούµενη κινητικότητα του δικαίου της ελληνικής 
ιθαγένειας η οποία αποδίδεται σε δύο µη σχετικούς µεταξύ τους παράγοντες: την 
έλευση της ισότητας των φύλων στο δίκαιο ιθαγένειας στη δεκαετία του ’80 και την 
µετανάστευση προς την Ελλάδα στη δεκαετία του ‘90. Τα νέα αυτά δεδοµένα  
ανατρέπουν την ως τότε εικόνα της γενεαλογικής ηρεµίας του καθεστώτος της 
ελληνικής ιθαγένειας που αποδίδεται από την εµφατική βεβαιότητα του «έλληνας 
γεννιέσαι». Οι προϊούσες ανατροπές επιφέρουν έντονα ερωτηµατικά που είτε 
αφορούν την καθαυτή τεχνική κτήσης της ιθαγένειας από τη γέννηση, είτε την 
πολιτική ιδεολογία που πλαισιώνει το δίκαιο του αίµατος ως την εποχή αυτή.   Η 
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µετανάστευση προς την Ελλάδα είτε θεσµικά ενδύθηκε τον µανδύα της 
«παλιννόστησης οµογενών», είτε αυτόν της κατ’ αντιδιαστολή 
«λαθροµετανάστευσης» (αλλογενών εννοείται) µε κάθε τρόπο προκαλεί τις 
βεβαιότητες µε τις οποίες η ελληνική διοίκηση, αλλά και η ίδια η κοινωνία 
κατ’επέκταση, είχαν συνηθίσει να αντιλαµβάνονται τις απαντήσεις στο ερώτηµα 
«ποιος είναι έλληνας πολίτης». Για την ακρίβεια, το ίδιο το ερώτηµα 
επανεµφανίζεται στον ορίζοντα της πολιτικής κοινότητας, η οποία, για περίπου 
τρεις γενιές το είχε ξεχάσει. Από τη δική της πλευρά, όπως είδαµε, η ελληνική 
διοίκηση η οποία ως τότε είχε αφιερώσει το ενδιαφέρον της στο «ποιος δεν πρέπει 
να είναι έλληνας πολίτης» καλείται εκ νέου να αναπροσαρµόσει τις πρακτικές και 
τις στοχοθεσίες της σε ένα νέο διαφορετικό ιστορικό περιβάλλον. 	  
Το τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζει και εξειδικεύει πλέον το ερώτηµα αν όντως τελικά 
«Έλληνας γεννιέσαι» την επαύριον του Ψυχρού πολέµου την εποχή όπου οι 
ελληνικές κοινότητες της Αλβανίας και της πρώην ΕΣΣΔ µεταναστεύουν προς την 
Ελλάδα. Οι κοινότητες αυτές αντιµετωπίζουν ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς 
ιθαγένειας σε τέτοιο βαθµό όπου το «Έλληνας γεννιέσαι» να φαντάζει ως µια 
απολύτως αντιφατική έµπνευση για τη χάραξη «οµογενειακών πολιτικών». Κι 
όµως, όπως επιχειρηµατολογείται, πίσω από τις κραυγαλέες «µεταψυχροπολεµικές 
(αντι)φάσεις» ανιχνεύεται η απλή κρατική σκοπιµότητα.  Κοινό τους, η πιστοποίησή 
τους ως οµογενείς πληθυσµοί. Μόνο κοινό τους, διότι όλα τα άλλα διαφέρουν. 
Τόσο πολύ, ώστε να θέτουν εκ ποδών ακόµη και τις όποιες βεβαιότητες στις οποίες 
η έννοια του οµογενούς είχε παραδοσιακά εθίσει τόσο την ελληνική διοίκηση όσο 
και ευρύτερα την ίδια την κοινωνία. Οι «παλιννοστούντες ελληνοπόντιοι» 
ξεκίνησαν την πορεία τους αντιµετωπίζοντας ένα κράτος που τους καλωσορίζει 
στις τάξεις των πολιτών του, ενώ στην πρόοδο των δύο δεκαετιών που έπονται, η 
προοπτική της ελληνικής ιθαγένειας φαίνεται να αποµακρύνεται για όσους δεν 
κατάφεραν να την αποκτήσουν εξαρχής, ενώ ανάποδα είναι τα πράγµατα για τους 
«βορειοηπειρώτες»: από τη σθεναρή άρνηση της ελληνικής πολιτείας να αποδώσει 
την ιδιότητα του έλληνα πολίτη στον πληθυσµό για κάτι περισσότερο από µια 
δεκαπενταετία περάσαµε στην «κατά προτεραιότητα» και αναφανδόν 
πολιτογράφησή του και µάλιστα την ίδια χρονιά (2006) όπου η υπόθεση 
«ιθαγένεια» φαίνεται να αποµακρύνεται για τους «παλιννοστούντες αδελφούς» 
µας.  Θα ήταν λίγο σχηµατική, όχι όµως και παραπλανητική η διαπίστωση πως για 
τους µεν «Βορειοηπειρώτες» η πορεία είναι από την παρανοµία και τη νοµική 
αβεβαιότητα στην ιθαγένεια, ενώ για τους «παλιννοστούντες» σχεδόν η αντίθετη: 
αν όχι στην παρανοµία, για ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, τουλάχιστον στην 
ανασφάλεια. 	  
Το πέµπτο κεφάλαιο ασχολείται µε το καθεστώς ιθαγένειας των αποδήµων. Στο 
πεδίο αυτό, η Ελλάδα έχει τη δική της θέση στο διεθνή χάρτη της ιδιότητας του 
πολίτη. Η αθεράπευτη εµµονή στο δίκαιο του αίµατος («ένα ανεξίτηλο 
jussanguinis») οδηγεί σε µια παράδοξη κατάσταση αναπαραγωγής µιας ιθαγένειας 
χωρίς κανέναν ζωτικό δεσµό µε τη χώρα. Στο κεφάλαιο αυτό κατεξοχήν 
αξιοποιείται η συγκριτική εµπειρία που παρέχουν νοµοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών αλλά και η ίδια η οπτική της αποδηµίας στην ιδιότητα του πολίτη κατά τη 
διεθνή θεωρία και πράξη προκειµένου να αναδειχθούν πιο εναργώς οι ελληνικές 
ιδιαιτερότητες. Κάθε ιδιότητα του πολίτη έχει και την «εξωτερική» της θέαση. Η 
απάντηση στο «ποιος είναι έλληνας πολίτης;» είναι µισή αν δε λάβει υπόψη της τις 
σχέσεις που υφαίνονται µεταξύ αποδηµίας και ιθαγένειας. Η απάντηση στο 
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ερώτηµα αυτό, κυρίως για ένα κράτος σαν την Ελλάδα, δίνεται και εκτός ελληνικού 
εδάφους. Σε βαθµό µάλιστα που µπορεί κανείς να διερωτηθεί µήπως δίνεται όχι 
µόνο εκτός, αλλά και υπέρ άνω εδάφους. Το έδαφος δεν επηρεάζει καθόλου το 
καθεστώς κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον αυτή προκύπτει δια της 
καταγωγής. Η αποδηµία, ιστορική σταθερά στην πορεία του ελληνικού έθνους, 
φτιάχνει τα δικά τις κεφάλαια στα καθεστώτα της ιθαγένειας των κρατών 
υποδοχής των ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει µε τρόπο συναρπαστικό τα 
πιο ενδιαφέρονται κοιτάσµατα στο υπέδαφος της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη. 
Τα κοιτάσµατα αυτά λόγω απόστασης και νόστου εκβάλλουν σε µια ιδιαίτερη 
αίσθηση ελληνικότητας, αποκλειστικά δια της προγονικής καταγωγής. Το δίκαιο 
του αίµατος σε όλο του το µεγαλείο... Έστω και στις γλώσσες των κρατών 
υποδοχής των Ελλήνων. . Η επιταγή “onceaGreek, alwaysaGreek” που διέπει όλο 
το κανονιστικό σύστηµα κτήσης και επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν 
έπαψε ποτέ να κυριαρχεί ενώ η πρόσφατη νοµοθετική µεταρρύθµιση του 2010 δεν 
κατάφερε να αγγίξει το θέσφατο αυτό. 	  
Το έκτο κεφάλαιο συζητά εκ νέου το «Έλληνας γίνεσαι» δια της αναφοράς στον 
τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό καθεστώς ιθαγένειας προσλαµβάνει τη 
µετανάστευση προς την χώρα στα τέλη του εικοστού αιώνα. Ο Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας που υιοθετείται το 2004 είναι νέος µόνο σε ό,τι αφορά την ηµεροµηνία 
γεννήσεώς του. Κατά τα λοιπά, παραµένει ενταγµένος σε µια οχυρωµατική λογική 
αντιµετώπισης των µεταναστευτικών ροών και µάλιστα όχι µόνο σε αντίθεση µε 
συγκρίσιµες προς την ελληνική εµπειρίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών στις οποίες 
γίνεται µνεία, αλλά και σε πείσµα µιας στοιχειωδώς ρεαλιστικής αντιµετώπισης των 
νέων δεδοµένων. Το βασικό πρόβληµα του καθεστώτος της ελληνικής ιθαγένειας 
ως το 2010 δεν είναι ότι είναι πολύ αυστηρή ή δεν είναι δεόντως φιλελεύθερη, υπό 
την έννοια ότι οι κανόνες που διέπουν την κτήση είναι εξαιρετικά πιο αυστηροί από 
άλλα κράτη. Το βασικό του χαρακτηριστικό δεν είναι η αυστηρότητα, αλλά η 
αυθαιρεσία. Η αυθαιρεσία είναι αυτή που δηµιουργεί ένα δίκαιο πολλαπλών 
εξαιρέσεων από τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις κράτους και διοικουµένων 
και όχι η αυστηρότητα. Η µεταρρύθµιση του 2010, έξι µόλις χρόνια µετά την 
υιοθέτηση του νέου Κώδικα Ιθαγένειας το 2004, δεν αλλάζει τη θεµελιώδη αρχή ότι 
η κτήση της ιθαγένειας αποτελεί αποκλειστικό χώρο άσκησης κυριαρχικής 
αρµοδιότητας του κράτους. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον το ελληνικό 
κράτος θέτει την κυριαρχική του αρµοδιότητα υπό ένα καθεστώς κανόνων. 	  
Το έβδοµο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην «επόµενη µέρα της ελληνικής 
ιθαγένειας» µετά την υιοθέτηση της κρίσιµης νοµοθετικής µεταρρύθµισης του 2010. 
Αν το έτος αυτό  δεν ήταν η χρονιά που επισήµως η Ελλάδα βυθίζονταν στη 
µεγαλύτερη κρίση χρέους της νεώτερης ιστορίας της, το «νέο της χρονιάς» σίγουρα 
θα ήταν η αλλαγή που επήλθε στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας µε το νόµο 
3838/2010. Ο δηµόσιος διάλογος που προκλήθηκε µε τον νόµο αυτό (το Μάρτιο του 
’10) ήταν εξάλλου και ο τελευταίος που αυτόνοµα απασχόλησε την ελληνική γνώµη 
και πολιτικό σύστηµα χωρίς να έχει σχέση µε το περιώνυµο «µνηµόνιο» το οποίο 
έκτοτε εύλογα µονοπωλεί τις συζητήσεις που πραγµατοποιούνται σχετικά µε το 
µέλλον της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι θεµελιώδεις αλλαγές 
που έφερε η νέα νοµοθεσία, οι πολιτικές αντιδράσεις σχετικά µε αυτές, ενώ το 
κεφάλαιο κλείνει µε µια αναφορά στο µετέωρο βήµα της εφαρµογής της νέας 
νοµοθεσίας σε µια οµολογουµένως πολύ δύσκολη συγκυρία ακόµη και για 
νοµοθετικές αλλαγές ελάσσονος οικονοµικού και αντίστροφα µείζονος ιδεολογικού 
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κόστους. Το 2010, το «ποιος (µπορεί να) είναι Έλληνας πολίτης» γίνεται ζήτηµα 
που απασχολεί για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθµό την κοινή γνώµη. Οι αναφορές 
στο νέο καθεστώς γίνονται µε σκοπό να γίνει κατανοητό και σε µη ειδικό (νοµικό) 
κοινό το τι αλλάζει, το πώς αλλάζει αλλά και αξιολογούνται συγκριτικά οι νέες 
διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις εισάγουν µια νέα σύνθεση για την ελληνική ιθαγένεια 
που εκφράζεται µέσα από το «Έλληνας γεννιέσαι και γίνεσαι». Η εφαρµογή της 
µεταρρύθµισης αυτής είναι µια ανοιχτή διακύβευση αβέβαιης έκβασης σε µια χώρα 
που µόλις ένα µήνα µετά το νέο νόµο (το Μάιο 2010) µπαίνει στον αστερισµό της 
πολιτικά πιο απρόβλεπτης και δηµοσιονοµικά πιο σκληρής µακρο-συγκυρίας που 
φαίνεται πως θα διάγει µετά τις µεγάλες περιπέτειες του 20ου αιώνα. 	  
Στο όγδοο αντί επιλόγου κεφάλαιο επιχειρείται µια αναστοχαστική θεώρηση της 
ιθαγένειας. Αυτή ισοδυναµεί µε την κριτική εξέταση των πεποιθήσεων που 
επικρατούν σχετικά µε την ιδιότητα του πολίτη, τον έλεγχο των πηγών και των 
στοχεύσεών τους, µε σκοπό την κριτική αποτίµηση των εννοιών και των 
αντιλήψεων που δηµιουργούνται στην πολιτεία και την κοινωνία από τις 
πεποιθήσεις αυτές.Το «ποιος είναι Έλληνας πολίτης» είναι ένα κατεξοχήν ανοιχτό 
ερώτηµα. Ένα ερώτηµα από αυτά που προσφέρονται από τις απαρχές του 
ελληνικού κράτους για πολλαπλές απαντήσεις, αλλά και για πολλαπλές 
αναγνώσεις. Η απάντηση στο ερώτηµα του βιβλίου αυτού είναι µια ιδεολογική, σε 
τελευταία ανάλυση, πολιτική αναµέτρηση µεταξύ υπαρκτών διακινδυνεύσεων και 
διακυβεύσεων µε ιστορικά αβέβαια έκβαση. Αναστοχάζοµαι την ελληνική ιθαγένεια 
σηµαίνει ότι παίρνω τις απαραίτητες αποστάσεις µου από την εσωτερική µηχανική 
και τις δαιδαλώδεις διαδροµές των κανόνων της, δίνοντας έµφαση στις ιδεολογικές 
προϋποθέσεις συγκρότησης των κανόνων αυτών, στις επαναλαµβανόµενες 
διοικητικές πρακτικές που αδρανειακά συγκροτούν, µε τη σειρά τους, θεσµικούς 
αυτοµατισµούς της ιδιότητας του πολίτη στο ελληνικό κράτος, και, τέλος, στις 
κοινωνικές συµβάσεις που συνοµολογούνται πάνω στους αυτοµατισµούς αυτούς. 
Αυτό ήταν  µέληµα και εγχείρηµα του βιβλίου.Το «ποιος είναι έλληνας πολίτης;» 
είναι ερώτηµα που αξίζει να τίθεται. Ερώτηµα, που σε τελευταία ανάλυση 
αναπόδραστα σφυρηλατεί την κοινή µοίρα ανθρώπων που ζούνε σε αυτόν τον 
τόπο, ακόµη και στις πιο δύσκολες στιγµές. Ή ίσως κυρίως σ’ αυτές.	  
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Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τις εκδ. 
Βιβλιόραµα στην Αθήνα στις 22/3/12 από τους: Νίκος Αλιβιζάτο, Χριστίνα 
Κουλουρη, Αντώνη Λιάκο, Ηλία Νικολακόπουλο, Δηµοσθένη Παπαδάτο-
Αναγνωστόπουλο, Κωστή Παπαιωάννου και στη Θεσσαλονίκη στις 30/3/12 από 
τους Λίνα Βεντούρα, Λάµπρο Μπαλτσιώτη, Ανδρέα Τάκη,  Ελένη Χοντολίδου και 
Αντώνη Μανιτάκη.  
 
 
4. Στο ρίσκο της κρίσης – Στρατηγικές της Αριστεράς των δικαιωµάτων, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2014, σ. 214. ISBN 978-960-221-582-1 
 
 Tο βιβλίο αυτό είναι ένα πολιτικό δοκίµιο. Είναι περιορισµένης έκτασης και 
πραγµατεύεται το επίκαιρο ζήτηµα της πολιτικής διαχείρισης της ελληνικής κρίσης 
χωρίς φυσικά να φιλοδοξεί να το εξαντλήσει µε όρους ερευνητικής ειδηµοσύνης. 
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι κυρίως να αναδείξει κάποιες προσωπικές απόψεις 
αλλά και να ωθήσει τον αναγνώστη να ερευνήσει κι ο ίδιος το θέµα του. Γράφτηκε 
στα τρία πρώτα χρόνια της ελληνικής κρίσης (από τις αρχές του 2010 ως τις αρχές 
του 2013) και αντανακλά τους προβληµατισµούς εκείνης της περιόδου, τµήµα των 
οποίων ξεπεράστηκε από την ορµή των γεγονότων, ενώ άλλο τµήµα παραµένει 
επίκαιρο. 	  
 Το οµώνυµο εισαγωγικό κεφάλαιο επχειρεί να αρµολογήσει το σύνολο και 
συντάχθηκε εξ ολοκλήρου επί τούτου. Το ίδιο και το τελευταίο κείµενο του 
καταληκτικού κεφαλαίου στο οποίο δίδεται µια ειδικότερη έµφαση στο ζήτηµα της 
στρατηγικής της Αριστεράς των δικαιωµάτων, χώρο άλλωστε ο οποίος 
συγκεντρώνει το πολιτικό και ακαδηµαϊκό µου ενδιαφέρον. Πρόθεσή µου είναι 
ώστε Το Ρίσκο της κρίσης να εµµένει σε µια κριτική αλλά και αυτοκριτική εµµονή 
στα ζητήµατα των θεσµών, της δηµοκρατίας, των εγγυήσεων, της ιδιότητας του 
πολίτη και των απειλών που η επιφυλάσσει σηµερινή συγκυρία στον σκληρό 
πυρήνα αυτών που µας κάνουν να είµαστε πολιτική κοινότητα. 	  
 Στο Εισαγωγικό κεφάλαιο “Πλοηγώντας (σ)το πολιτικό ρίσκο” παρατίθενται 
οι βασικές παραδοχές που διατρέχουν την όλη προβληµατική.   Είναι σε µια τέτοια 
συγκυρία κυρίως που η αυτοκριτική αποκτά σηµαίνοντα λόγο στη συγκρότηση 
πολιτικού λόγου. Η αυτοκριτική είναι η µόνη ασφαλής προϋπόθεση της 
καταλυτικής κριτικής. Αναφέροµαι στην αυτοκριτική ως αναγκαία συνθήκη 
πολιτικού αναστοχασµού, και όχι µε την έννοια του αυτοµαστιγώµατος, µε το οποίο 
συχνά η κοµµουνιστική Ιστορία έχει φέρει αντιµέτωπους τους ανθρώπους της. 
Αναφέροµαι λοιπόν σε ευθύνη: όχι στη θυµατοποίηση, που οδηγεί στο µελόδραµα, 
ούτε όµως και στην ενοχοποίηση, που οδηγεί στην αυτοακύρωση και τον 
ευτελισµό.	  
 Αναφέροµαι σε πολιτική στρατηγική, δηλαδή επεξεργασµένα βήµατα, την 
ικανότητα να θέτουµε προτεραιότητες και να κάνουµε ιεραρχήσεις. Σεβασµό στο 
πηγαίο, αλλά όχι υπόκλιση στο αυθόρµητο. Δηµιουργική συνάντηση του βιώµατος 
και της γνώσης. Ζεύξη των κοινωνικών αγώνων µε επεξεργασµένες προτάσεις 
δηµόσιων πολιτικών. Ρήξεις, αλλά και έντιµους συµβιβασµούς. Μεταξύ της άγνοιας 
κινδύνου που µπορεί να εκθέσει την πολιτική κοινότητα σε µη αναστρέψιµες 
βλάβες και την πειθήνια υπόκλιση που οδηγεί σε εγκληµατικές τιµωρίες, υπάρχει, 
για την Αριστερά, ο δρόµος της επίγνωσης. Η επιλογή της συναίσθησης. Η 
συναίσθηση των δυσκολιών είναι ο εκπαιδευτής που µπορεί να διδάξει την 
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πλοήγηση του κινδύνου. Τέλος, ρηξικέλευθες οριοθετήσεις στοχεύσεων. Οι 
στοχεύσεις που οριοθετούνται ως προτεραιότητες στα ζητήµατα των θεσµών 
περιέχονται στα κεφάλαια του βιβλίου. 	  
 Το Πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται: Μεταρρυθµίσεις και Αριστερά: από την 
ανάσχεση στη δηµιουργία. Η εύλογη επιφύλαξη έναντι του νεοφιλελεύθερου 
µεταρρυθµισµού ο οποίος ισοπεδώνει την κοινωνία εντείνεται από µια, κατά την 
άποψή µου, µονοδιάστατη κατανόηση της ιστορικής συνθήκης που βιώνουµε. Η 
κατανόηση αυτή, εύλογη ίσως ως µια πρώτη αντίδραση, αποδίδει µονοµερώς 
έµφαση στο «κράτος που υποχωρεί» λόγω της συρρίκνωσης του δηµοσίου τοµέα 
χωρίς να σκέφτεται επαρκώς το κράτος που δηµιουργείται. Να σκεφτούµε δηλαδή 
ότι «λιγότερο κράτος» µπορεί, µε µια έννοια, να σηµαίνει, παραδόξως, άλλο ή και 
άλλο κράτος. Ένα κράτος που δεν επεµβαίνει στην οικονοµία θα χρειαστεί να 
ισοσκελίσει την απουσία του µε δραστικές πολιτικές αλλού. Εκτός όλων των 
άλλων, ένα µη παρεµβατικό (στην οικονοµία) κράτος είναι κατ’ ανάγκην ένα 
επεκτατικό κράτος στις πολιτικές ιδεολογικής χειραγώγησης και ποινικής 
καταστολής. Αναδεικνύεται λοιπόν γιατί είναι επείγον να επανοικειοποιηθούµε την 
έννοια της µεταρρύθµισης, να επανοηµατοδοτήσουµε το περιεχόµενό της µε 
πρακτικές και λειτουργίες σε τρεις κατευθυντήριες γραµµές, σε όλους τους τοµείς 
των δηµοσίων πολιτικών: δηµοκρατία, λογοδοσία και ταξικός προσανατολισµός.	  
 Τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου επιχειρούν το καθένα στη θεµατική του 
να εφαρµόσουν αυτήν την αντίληψη περί µεταρρυθµίσεων. 	  
 Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Μετανάστες: απο την αφάνεια στην 
επιφάνεια”. Μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του σύνθετου 
µεταναστευτικού ζητήµατος στην Ελλάδα δεν µπορεί παρά να ξεκινά από την 
ταυτοποίηση και τον προσδιορισµό του αντικειµένου (για ποια µεγέθη µιλάµε) και 
στη συνέχεια να σχεδιάσει ένα συγκεκριµένο βηµατισµό υλοποίησης δράσεων για 
τις διαφορετικές υποοµάδες που συνθέτουν τον µεταναστευτικό πληθυσµό. 
Ξεκινάµε από την κατηγορία των µεταναστών που βρίσκονται νοµίµως στη χώρα 
και έπειτα από αρκετά, συνήθως, χρόνια ζωής εδώ έχουν αναπτύξει βιωτικούς 
δεσµούς που τους έχουν θέσει σε µια σχεδόν µη αναστρέψιµη πορεία κοινωνικής 
ενσωµάτωσης. Η πορεία αυτή, κατά κανόνα, επιθυµεί να εκβάλει στην ελληνική 
ιθαγένεια. Ζητούµενο, λοιπόν, να είναι ανοιχτός ο δίαυλος του πληθυσµού αυτού 
προς τον ελληνικό λαό διά της κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, είτε µε τη 
γέννηση είτε µε δήλωση των γονέων για τη «δεύτερη γενιά» και τα παιδιά που 
πάνε σχολείο εδώ είτε διά της πολιτογράφησης. Μέσω των διαδικασιών 
συµπερίληψης στον ελληνικό λαό του πιο ενταγµένου τµήµατος των µεταναστών, 
αφενός µειώνεται σε απόλυτους αριθµούς ο µεταναστευτικός πληθυσµός αλλά και 
κυρίως δηµιουργείται ή εντείνεται η προσδοκία του ανήκειν στον λαό για ένα άλλο 
µεγάλο κοµµάτι, προσδοκία η οποία, αυτή καθαυτή, τροφοδοτεί την ίδια την 
κοινωνική ενσωµάτωση. Η δεύτερη υποοµάδα των µεταναστών στην Ελλάδα 
αποτελείται από ανθρώπους «µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας». Εννοώ εκείνους 
που, αν και στερούνται νοµιµοποιητικά έγγραφα, είναι ενταγµένοι στον κοινωνικό 
ιστό, ωστόσο είναι εκτεθειµένοι στην περιθωριοποίηση περισσότερο από τους 
προηγούµενους. Για αυτή την οµάδα πρέπει να λειτουργήσει ένας µηχανισµός που 
θα δώσει διέξοδο σε µια νόµιµη, πλέον, ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Αυτό που 
πρέπει να γίνει απολύτως σαφές, στο σηµείο αυτό, είναι η ανοµοιογένεια του 
µεταναστευτικού πληθυσµού που δεν έχει νοµιµοποιητικά έγγραφα. Ο 
προσδιορισµός του εν λόγω πληθυσµού είναι ζωτικής σηµασίας. Ερχόµαστε τέλος 
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στο εκρηκτικό ζήτηµα των δίχως χαρτιά µεταναστών, το οποίο µονοπωλεί τον 
δηµόσιο λόγο µε διάφορες αγοραίες φωνές να ζητούν απελάσεις, µη γνωρίζοντας ή 
κάνοντας ότι δεν γνωρίζουν ότι η απέλαση είναι µια σύνθετη διοικητική διαδικασία 
για την υλοποίηση της οποίας χρειάζεται και η συµφωνία του κράτους αποστολής ή 
του κράτους διέλευσης. Για την καταγραφή τους υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθετική 
πρόβλεψη που δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί: η αναβολή αποµάκρυνσης, του Νόµου 
3907/11. Το συγκεκριµένο καθεστώς, το οποίο µπορεί να δώσει και τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, δυστυχώς ως σήµερα δεν έχει εφαρµοστεί παρά 
µόνο για τους 300 µετανάστες απεργούς πείνας του 2011. Η καταγραφή των δίχως 
χαρτιά µεταναστών είναι το απαραίτητο πρώτο βήµα για να καταστεί στη συνέχεια 
εφικτός είτε ο επαναπατρισµός τους είτε η νοµική τους τακτοποίηση, αν περάσουν 
πολλά χρόνια στη χώρα χωρίς να έχουν απελαθεί, είτε µια σοβαρή 
διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον δίκαιο και ρεαλιστικό 
επιµερισµό του µεταναστευτικού πληθυσµού σε όλες τις χώρες της, ανάλογα µε τις 
δυνατότητές τους. Αν πάντως δεν ξέρουµε τίποτε για τον πληθυσµό αυτό, όπως 
συµβαίνει σήµερα, δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε τίποτε. 	  
 Το τρίτο κεφάλαιο αφορά ειδικά την ιθαγένεια και τιτλοφορείται “Το 
φυλετικό ρίσκο: η ιθαγένεια στο Συµβούλιο Επικρατείας” και αφορά την υπόθεση 
του Ν. 3838/2010 ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ελλάδας. Η 
διαµάχη για την ιθαγένεια φαίνεται να δηµιουργεί µια συσπείρωση που εύκολα 
υπερπηδάει τις υπόλοιπες τοµές –µε πρώτη και καλύτερη την τοµή του Μνηµονίου–, 
συγκροτώντας εκ πρώτης όψεως ανίερες συµµαχίες µεταξύ γηραιών δικαστών και 
νέων ναζιστών. Τι άλλο µπορεί να πει κανείς για το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή ήταν 
το πρώτο και µοναδικό κόµµα που χαιρέτισε πανηγυρικά την απόφαση 460/2013 
του ΣτΕ; Με δυο λόγια, η διαµάχη για την ιδιότητα του πολίτη συνιστά κατεξοχήν 
πυρήνα πολιτικής διακύβευσης και, σαν τέτοιος, ξεπερνάει το ζήτηµα της 
διαχείρισης του µεταναστευτικού, όπως εσφαλµένα το αντιλαµβάνεται µεγάλο 
κοµµάτι της Δεξιάς και της Αριστεράς. Η συζήτηση για την ιδιότητα του πολίτη δεν 
αφορά το µεταναστευτικό: επανέρχεται δι’ αυτού. Πριν από πενήντα χρόνια το 
ζήτηµα «ελληνική ιθαγένεια» αφορούσε κοµµουνιστές, πριν από τριάντα χρόνια 
µειονοτικούς της Θράκης. Αυτή την κρίσιµη διαµάχη, λοιπόν, δεν βλέπω πώς είναι 
δυνατό να την υποβαθµίσουµε. Είναι η διαµάχη µεταξύ «πολιτικού» και 
«φυλετικού» έθνους ενώπιον της οποίας δεν νοείται ουδετερότητα. Οι στρατηγικές 
επιλογές της ιδιότητας του πολίτη µας «αποκαλύπτουν». 	  
 Το τέταρτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Ακροδεξιά: από τους κυβερνητικούς 
εναγκαλισµούς στη ναζιστική εφόρµηση. Η θέση που εκφράζεται εδώ είναι πως η 
συγκυβέρνηση µε το ακροδεξιό ΛΑΟΣ υπήρξε ένα καθοριστικό βήµα για την 
εδραίωση, τη νοµιµοποίηση και τέλος την εφόρµηση του νεοναζισµού στα ελληνικά 
πολιτικά πράγµατα, λίγους µήνες αργότερα. Επιχειρηµατολογώ δηλαδή, για 
λόγους αρχής, υπέρ της αυτοτελούς και µη συµψηφίσιµης πολιτικής απαξίας που 
έχει η συµµετοχή της Ακροδεξιάς στο κυβερνητικό µπλοκ, στο πλαίσιο του 
φιλελεύθερου δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η συµµετοχή αυτή εθίζει το πολιτικό 
σύστηµα σε καινοφανείς πρακτικές, τις οποίες βλέπουµε πλέον καθηµερινά λίγους 
µήνες µετά, µε τη Χρυσή Αυγή. Πλέον, Το ζήτηµα της ποινικοποίησης του 
νεοναζιστικού, ρατσιστικού, ακροδεξιού (ή όπως αλλιώς τον πούµε) λόγου έρχεται 
και ξανάρχεται στην επικαιρότητα µε αφορµή την κοινοβουλευτική εφόρµηση της 
Χρυσής Αυγής. Επ’ αυτού, ένα φιλελεύθερο-δηµοκρατικό πολίτευµα πρέπει να 
είναι αυστηρό µε τους κανόνες του. Μια δηµοκρατία µάχεται διαρκώς να διευθετεί 
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τις εγγενείς συγκρούσεις εντός του σώµατός της. Δεν µιλάµε για «µαχόµενη 
δηµοκρατία», µε την έννοια αυτής που γενικά θέτει εκτός νόµου την πολιτική 
δράση των εχθρών της, που δεν επιτρέπει στους αρνητές της να την 
υπονοµεύσουν. Εννοούµε µια δηµοκρατία γενναιόδωρη στην κανονιστική της 
περιφέρεια, αλλά αυστηρή στον σκληρό αξιακό της πυρήνα. Μια δηµοκρατία που 
κάνει οικονοµία δυνάµεων ρεπουµπλικανισµού. Δεν υπάρχει λόγος να συµφωνούµε 
παρά στα ελάχιστα µε τους ανθρώπους που µοιραζόµαστε την ίδια επικράτεια. Δεν 
χρειάζεται να συγκλίνουµε πολιτικά, θρησκευτικά, αισθητικά κλπ. Η προσπάθεια 
να συµφωνήσουµε είναι µεγάλη, εγκλείει εξ αντικειµένου τον ανθρώπινο 
καταναγκασµό, κουράζει και αυτούς που την επιχειρούν, αλλά κυρίως αγανακτεί 
αυτούς που την υφίστανται. Μια µινιµαλιστική αυτή λοιπόν εκδοχή της 
πολιτοφροσύνης ουσιαστικά αφορά τις αντοχές και ανοχές της απέναντι σε αυτούς 
που υπονοµεύουν την πολιτική κοινότητα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 	  
 Το πέµπτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Ασφάλεια ή ελευθερία: το ρίσκο στο 
κράτος δικαίου”.  Είναι δεδοµένο ότι το προϊόν του συσχετισµού κοινωνικών 
δυνάµεων εξ αντικειµένου φορά τον µανδύα των δικαιωµάτων. Το γεγονός ότι ο 
αγώνας για τα δικαιώµατα δεν µπορεί να διεξαχθεί ανεξάρτητα από την έκβαση 
των κοινωνικών ανταγωνισµών που τον περιβάλλουν σε συνθήκες κρίσης δεν 
σηµαίνει ότι χάνει τη δική του αυτονοµία. Από ποιο σηµείο όµως η συρρίκνωση του 
κοινωνικού κράτους αφορά αυτόνοµα την ατζέντα των δικαιωµάτων; Ο χώρος των 
δικαιωµάτων µπορεί να έχει ατζέντα ανεξάρτητη από τους κοινωνικούς 
συσχετισµούς που υπάρχουν σε µια πολιτική κοινότητα, γνωρίζοντας ωστόσο 
ταυτόχρονα και τα όρια αυτής της ατζέντας. Τα όρια της «στρατηγικής των 
δικαιωµάτων» αφορούν προτεραιότητες και ιεραρχήσεις που είναι το ίδιον κάθε 
πολιτικής δράσης. Το κρίσιµο λοιπόν ερώτηµα είναι το εξής: Πού τοποθετείται το 
όριο πέρα από το οποίο η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους αφορά αυτόνοµα 
την ατζέντα των δικαιωµάτων. Κατά την άποψή µου, το κρίσιµο δεδοµένο αφορά 
ένα ελάχιστο περιεχόµενο κοινωνικής προστασίας, το οποίο αποτελεί το κατώφλι 
αναγνώρισης της ατοµικής-πολιτικής αυτονοµίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Εν κατακλείδι, ο αγώνας για τα δικαιώµατα δεν µπορεί να αυτόνοµος, ακόµη και 
σε συνθήκες κρίσης, ίσως ιδίως σε συνθήκες κρίσης. Το γεγονός αυτό όµως δεν 
πρέπει να οδηγεί σε επικίνδυνα συµπεράσµατα που υπαγορεύουν είτε τη 
συµπερίληψη µεγαλύτερου τµήµατος κοινωνικής ύλης από εκείνη που µπορεί να 
αντέξει η ατζέντα των δικαιωµάτων (δηλαδή, «όλες οι κοινωνικές κατακτήσεις 
είναι δικαιώµατα») είτε την απαξίωση της ατζέντας καθαυτής («τα δικαιώµατα δεν 
είναι τίποτε»), εφόσον άλλη είναι η µείζων αντίθεση της κοινωνίας. Εξάλλου, αυτή 
η αντίθεση διαπερνά και τον χώρο των δικαιωµάτων, στο πλαίσιο του οποίου 
συνοµολογούνται συµµαχίες, γίνονται ιεραρχήσεις, αξιολογούνται στρατηγικές και 
τίθενται προτεραιότητες. Όπως σε κάθε χώρο που ασκείται πολιτική.	  
 Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, βιώνουµε µια οικουµενική µακρόσυρτη 
συγκυρία εκφυλισµού κοµβικών εννοιών της δικαιοκρατικής ιδέας: οι έννοιες αυτές 
αφορούν τον πυρήνα των εγγυητικών λειτουργιών του πολιτεύµατος, µε πρώτη και 
καλύτερη την έννοια της ασφάλειας.  Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση του ευ 
ζην, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Χωρίς µια στοιχειώδη αίσθηση 
ασφάλειας, δεν νοείται ανθρώπινη κοινότητα, καθώς ακυρώνονται οι σχέσεις 
µεταξύ των προσώπων. Χωρίς ασφάλεια, δεν νοείται ουσιαστική ύπαρξη και 
αποτελεσµατική άσκηση δικαιωµάτων από ανθρώπους. Ο άνθρωπος που είτε 
κινδυνεύει είτε νοµίζει ότι κινδυνεύει περιορίζει, εξ ορισµού, και τον χώρο άσκησης 
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της ελευθερίας του, υπό την προφανή έννοια ότι δεσµεύει τις επιλογές του. 
Περαιτέρω, στη διάσταση αυτή, η ίδια η αρχή του κράτους δικαίου –κράτους 
κανόνων, και όχι αποφάσεων– είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιδέα της 
ασφάλειας δικαίου, δηλαδή τη µόνιµη ανάγκη για προβλεψιµότητα των έννοµων 
επιπτώσεων των πράξεων και των παραλείψεων των ανθρώπων. Είµαστε ασφαλείς 
όταν ξέρουµε τι πρόκειται να µας συµβεί εάν κάνουµε ή δεν κάνουµε κάτι. Αυτή η 
αυτονόητη εκδοχή της ασφάλειας σήµερα απαξιώθηκε, αδρανοποιήθηκε και έδωσε 
τη θέση σε µια γενικόλογη αφαίρεση ασφάλειας ποινικού-τιµωρητικού χαρακτήρα. 
Η διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας µε όρους τιµωρίας και δίωξης ενισχύει την 
ανασφάλεια:	  

α) σε επίπεδο πραγµατικής διακινδύνευσης, εφόσον το καθεστώς 
παρανοµίας εκτρέφει δεδοµένα παραβατικές συµπεριφορές, εκθέτοντας τους 
ανθρώπους σε δίκτυα προστασίας που υποκαθιστούν το κράτος	  

β) τροφοδοτεί το αίσθηµα ανασφάλειας, µεταναστών και µη, καθώς 
αµφότεροι νιώθουν απειλούµενοι	  

γ) ενισχύει κατεξοχήν την ανασφάλεια δικαίου, καθώς η διαρκής αναζήτηση 
της ασφάλειας µε όρους δίωξης παραπέµπει σε διοικητικές συµπεριφορές που 
παραβιάζουν συνταγµατικές εγγυήσεις.	  
 Το έκτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Τα ‘εθνικά’: ονόµατα και πράγµατα’ και 
πραγµατεύεται τη πολιτική και ιδεολογική διαχείριση των λεγοµένων ‘εθνικών’ 
θεµάτων στην Ελλάδα. Η θέση που εκφράζεται είναι ότι τα µειονοτικά θέµατα 
είναι πολιτικώς διαχειρίσιµα µεγέθη που υπάρχει η δυνατότητα να λυθούν µε 
τρόπο, που συνάδει µε κράτος δικαίου, αρκεί να υπάρχει µια απλή προϋπόθεση: 
να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν, να µπορούν δηλαδή όσοι επιθυµούν, µειονοτικοί 
και µη, ερευνητές και µη, να µιλάνε για αυτά µε όποιον τρόπο επιθυµούν, χωρίς 
να µπαίνουν στο κάδρο της «εθνικής προδοσίας».  Αν γίνει αυτό, αν δηλαδή το 
ελληνικό κράτος αναγνωρίσει (µε τρόπο που θα αναπτυχθεί ακολούθως) ότι τα 
ζητήµατα αυτά υφίστανται όσο υφίστανται, τότε τα προβλήµατα που η έχει χώρα 
µε τη µειονοτική ετερότητα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα µπουν σε διαδικασία 
επίλυσης, και µάλιστα πολύ πιο γρήγορης από ό,τι γενικά θεωρείται. Τα σηµεία 
τριβής του παρελθόντος θα αµβλυνθούν, θα γίνουν δηλαδή ελέγξιµες πολιτικές 
και ιδεολογικές διακυβεύσεις, ενώ ο ο όποιος θυµός µένει από τις εντάσεις και τις 
διακρίσεις του παρελθόντος θα δώσει τη θέση του στον ρεαλισµό της οικονοµικής 
και κοινωνικής συνύπαρξης όλων των πολιτών.   	  

Η καταληκτική ενότητα του βιβλίου τιτλοφορείται “Στρατηγικές της 
Αριστεράς των δικαιωµάτων.” Η όλη προσέγγιση του βιβλίου  εγγράφεται σε 
αυτό που θα µπορούσα να αποκαλέσω στρατηγική της υλοποίησης: ένα σχέδιο 
µετουσίωσης των ιδεών, που ενώνουν και σφυρηλατούν συλλογικότητες, σε 
δράσεις µε πολιτικό περιεχόµενο και κοινωνικό εκτόπισµα.  O κίνδυνος που 
δηµιουργει η κρίση και η διαχείρισή της, εγκυµονεί σε όλους τους τοµείς άσκησης 
δηµοσίων πολιτικών που επεξεργάζεται το βιβλίο, και µάλιστα µε οξύτατο τρόπο: 
στις πολιτικές της µετανάστευσης, στα πεδία των µεταρρυθµίσεων, του κράτους 
δικαίου, των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Η κρίση λοιπόν 
επαναφέρει στα καθ’ ηµάς το ξεχασµένο ή µάλλον απωθηµένο µάθηµα της 
αδιαιρετότητας των δικαιωµάτων. Όταν παραβιάζονται, και µάλιστα τόσο 
απροκάλυπτα, τα κοινωνικά δικαιώµατα, αµέσως έρχεται η σειρά όλων των 
άλλων δικαιωµάτων, από τα παραδοσιακά ατοµικά, µέχρι την ίδια την ιδέα της 
πολιτικής συµµετοχής. Αυτός ο κίνδυνος διαγράφεται, µε τον πιο αποφασιστικό 
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τρόπο, από τη νεοναζιστική εφόρµηση στο κεντρικό πολιτικό στερέωµα στην 
Ελλάδα της κρίσης. Δι’ αυτής, απροσχηµάτιστα πλέον, απειλείται το πολίτευµα.	  

 
Κριτικές – παρουσιάσεις.	  
 
Μιχάλης Μπαρτσίδης, « Επι-γνώσει για την πολιτική στον καιρό της κρίσης » 

http://www.chronosmag.eu/index.php/pses-p-gs-g-pl-s-s.html  
Γιάννης Τσίρµπας, « Η µεταρρύθµιση είναι αριστερή έννοια », Εφηµερίδα 

των Συντακτών 25.1.2014 http://archive.efsyn.gr/?p=169096  
Χρήστος Ηλιάδης, « Η κρίση ως ρίσκο και ως κριτική » Η Αυγή, 3.11.2013 

http://www.avgi.gr/article/1223503/i-krisi-os-risko-kai-os-kritiki  
Αντώνης Λιάκος, « Το πολιτικό τραβέρσο », Το Βήµα, 1.9.2013 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=528132  
Μπάµπης Κουρουνδης, « Δικαιώµατα ή καπιταλισµός », Σοσιαλισµός από τα 

κάτω, τ. 100, 2013 
http://www.socialismfrombelow.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=45
2:i100&Itemid=1  

 
Συνέντευξη για το βιβλίο στον Στρατή Μπουρνάζο για τα Ενθέµατα της 

Κυριακάτικης Αυγής τον Ιούνιο 2013. 
https://enthemata.wordpress.com/2013/06/22/dxr-2/  
 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε δηµόσιες εκδηλώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 
τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, την Καλαµάτα, τη Σπάρτη, το Ρέθυµνο, τη Δράµα, την 
Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και την Κοµοτηνή  	  

 
 
 
4. Η κρίση των δικαιωµάτων, x-book (ηλεκτρονικές εκδόσεις του περιοδικού 
Χρόνος σε συνεργασία µε τις εκδ. Νεφέλη), 
http://www.chronosmag.eu/index.php/files/chronosmag/x-book/books/xbook01-
christopoulos.pdf Αθήνα, 2015, σ. 212, ISBN 978-960-504-140-3 
 
Από την εισαγωγή του βιβλίου:	  
« Η κρίση των δικαιωµάτων είναι µια κύηση της ευρύτερης οικονοµικής και 
πολιτικής συγκυρίας που διέρχεται η Ελλάδα και η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. 
Στο βιβλίο αυτό αναλύονται  όψεις της κρίσης αυτής µέσα από επίκαιρα γεγονότα 
κυρίως στην Ελλάδα, και όχι µόνο. 	  
 Παρά την πίστη µου στα δικαιώµατα, ως έναν ζωτικό χώρο, στον οποίο 
µπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι, φίλοι και αντίπαλοι, ανεξάρτητα από τη θέση 
τους στην κοινωνική ιεραρχία ή πολιτικό ανταγωνισµό, δεν είµαι καθόλου 
οπαδός µιας ουδέτερης θεώρησης των δικαιωµάτων. Γράφω από τη σκοπιά του 
πολιτικού και ιδεολογικού χώρου που είναι µε τον ανίσχυρο, όχι όµως για να τον 
χαϊδεύει, ούτε για να τον παρηγορεί. Γράφω από την πλευρά της διάκρισης των 
καλώς νοούµενων δικαιωµάτων από τα κακώς νοούµενα κεκτηµένα. Από τη 
σκοπιά που εναντιώνεται στον ισχυρό όχι επειδή ο ανίσχυρος «έχει πάντα δίκιο» 
αλλά επειδή µια κοινωνία ισχυρών και ανίσχυρων είναι µια κοινωνία άνισων. 
Νοµίζω ότι, σε τελευταία – τελευταία ανάλυση το ένα νήµα που φτιάχνει την 
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πλοκή είναι αυτό.  Το άλλο είναι η αγωνία να κρατήσουµε τη δυνατότητά µας να 
διαφωνούµε συντεταγµένα κι ελεύθερα. Η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα στην 
Ελλάδα εδώ έχει πρόβληµα. Γενικώς µπορούµε να διαφωνούµε αρκεί να µη 
διαφωνούµε σε αυτά που δεν σηκώνουν διαφωνίες. Εκεί λοιπόν, καλύτερα 
σιωπή. Αυτή τη σιωπή πρέπει να τη σπάµε. 	  
 Η προσπάθεια ήταν και συνεχίζει να είναι αυτή του να τεθούνε µερικά 
ζητήµατα στην πολιτική ατζέντα αυτής της χώρας που για λόγους που 
παραπέµπουν σε µια κυρίαρχη εθνική αφήγηση και ιδεολογική ηγεµονία  - και 
στην Αριστερά - φαίνονται να αδυνατούν να συγκεντρώσουν παρά µόνο 
µειοψηφικές συναινέσεις. Τα περισσότερα κείµενα έχουν µέσα τους και έναν 
πολιτικό αγώνα: κοιτώντας τα στη σειρά νοµίζω ότι η αγωνία που τα ενώνει είναι 
η συµβολή στη δηµιουργία µιας πρότασης για το τι είναι δίκαιο και ρεαλιστικό 
στους επί µέρους τοµείς από την σκοπιά της ισότητας, της δηµοκρατίας και της 
αλληλεγγύης σε µια χώρα που ήδη βρίσκεται στη φάση µιας µετάβασης 
αδιάγνωστου προορισµού µε πρώτο σταθµό τις εκλογές στις αρχές του 2015.	  
 Τα κείµενα αυτά γράφτηκαν από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο µου 
βιβλίο Στο ρίσκο της κρίσης – Στρατηγικές της Αριστεράς των δικαιωµάτων από 
τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια τον Ιούνιο του 2013.  Με την εξαίρεση της εισαγωγής 
και του υστερόγραφου που γράφτηκε κυριολεκτικά την επόµενη µέρα των 
εκλογών, δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες ή περιοδικά και αναρτήθηκαν σε 
ιστοσελίδες που µνηµονεύονται στο εισαγωγικό σηµείωµα κάθε ενότητας. 
Ανταποκρίνονται στην ενασχόλησή µου µε ζητήµατα αιχµής που αναδείχθηκαν τα 
τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και τις δηµόσιες παρεµβάσεις που 
προκλήθηκαν από την επικαιρότητα.	  
 Τα κείµενα κρατήθηκαν στην εκδοχή στην οποία δηµοσιεύθηκαν για πρώτη 
φορά. Ένας από τους λόγους για τον οποίον τα παρουσιάζω όλα µαζί σε αυτή την 
ηλεκτρονική έκδοση είναι ότι βρίσκονται διάσπαρτα, δηµοσιευµένα και 
αναρτηµένα στα Ενθέµατα της Κυριακάτικης Αυγής, το ηλεκτρονικό περιοδικό 
Χρόνος, τις ιστοσελίδες tvxs, thepressproject και rednotebook, στις εφηµερίδες 
το Βήµα της Κυριακής, Καθηµερινή, Εφηµερίδα των Συντακτών, Τα Νέα και, σε 
λιγότερο τακτά διαστήµατα, σε άλλα έντυπα που µνηµονεύονται. Χωρίστηκαν σε 
ενότητες που ανταποκρίνονται στις θεµατικές προτεραιότητες που έχουν 
δηµιουργηθεί µέσα από την πάλη των ιδεών που διεξάγεται στην Ελλάδα σήµερα. 
Προσπαθώντας να δηµιουργηθεί µια ενιαία πλοκή στην αφήγηση των σελίδων 
που ακολουθούν προκρίθηκε η ιδέα της οµαδοποίησής τους µε βάση το 
περιεχόµενο και όχι τη χρονική τους αλληλουχία. Νοµίζω ότι ο αναγνώστης θα 
καταλάβει ότι αυτό ήταν το πιο πρόσφορο µέσο για να αναδειχθεί το ενιαίο του 
πράγµατος.  Επέλεξα τη µορφή του ηλεκτρονικού βιβλίου (και όχι την εκτύπωση) 
διότι Η κρίση των δικαιωµάτων δεν είναι πρωτότυπη δηµιουργία. Από την άλλη 
όµως, ήθελα να συγκεντρωθούν αυτά τα κείµενα διότι µαρτυρούν το ενιαίο νήµα 
ιδεών που διέπει την αφήγηση στο σύνολό της. Καθοριστικό ήταν ότι το 
ηλεκτρονικό βιβλίο λόγω του πολύ χαµηλού του κόστους δίνει τη δυνατότητα της 
δωρεάν διάθεσής του στο διαδίκτυο και εποµένως τη µεγαλύτερη δυνατή 
διακίνησης και διάχυσης του περιεχοµένου του. Οι σελίδες που ακολουθούν 
εγγράφονται σε ένα σχέδιο µετουσίωσης των ιδεών, που ενώνουν και 
σφυρηλατούν συλλογικότητες, σε δράσεις µε πολιτικό περιεχόµενο και κοινωνικό 
εκτόπισµα. Με κάθε ειλικρίνεια, δεν βρίσκω πολλούς άλλους λόγους στοχασµού 
και δράσης εκτός από αυτόν. Οι κοινωνικοί αγώνες, οι πολιτικές αντιθέσεις, 
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έχουν κατ’ ανάγκην µια ιδεολογική διάσταση. Αντίστροφα, οι θεωρίες έχουν και 
αυτές µια υλική υπόσταση, µια κοινωνική φύση. Θέλουµε επιχειρήµατα µε 
δύναµη. Θέλουµε όµως και δύναµη για τον µετασχηµατισµό των επιχειρηµάτων 
σε πολιτικές δράσεις. Αυτό είναι που ονοµάζω στρατηγική της υλοποίησης. “	  
 Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται “Το πρόβληµα ‘Ευρώπη’” 
και περιλαµβάνει δέκα άρθρα. Από την εισαγωγή του: “Συνολικά, ενώπιον του 
ελληνικού προβλήµατος αναδεικνύεται ένα µείζον ζήτηµα δηµοκρατίας που δεν 
είναι άλλο από το πρόβληµα «Ευρώπη». Το πρόβληµα «Ευρώπη» συνοψίζεται, 
κατά την άποψή µου, στην αδυναµία των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ να 
µπορέσουν να συγκροτήσουν µια πολιτική κοινότητα που να αντλεί µια δική της 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Η αδυναµία αυτή εντάθηκε από την επίσπευση της 
νοµισµατικής ένωσης σε βάρος της πολιτικής ενοποίησης. Το αποτέλεσµα είναι 
ότι στην πρώτη καπιταλιστική κρίση µετά την ΟΝΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
λειτουργεί ως ένωση. Τα φαντάσµατα των εθνικών παραδόσεων επανέρχονται 
στο ευρωπαϊκό κέντρο, η ευρωπαϊκή περιφέρεια µαρτυρά ότι ο πόλεµος δεν είναι 
παρελθόν ενώ το ενδεχόµενο µιας παρατεταµένης κατάστασης πολιτειακής 
αποτυχίας έχει για τα καλά χτυπήσει την πόρτα της Ε.Ε. (...)” 	  
 Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Δικαιώµατα υπό αίρεση” και 
περιλαµβάνει δώδεκα άρθρα. Από την εισαγωγή του: “Τα δικαιώµατα είναι εξ 
ορισµού υπό αίρεση. Και πριν και µετά την κρίση και πάντα. Πολλά από τα 
κείµενα της ενότητας αυτής δεν σχετίζονται µε την «κρίση». Θα µπορούσαν να 
είχαν γραφτεί και παλιότερα. Είναι σίγουρο ότι θα γράφονται και στο µέλλον, 
ανεξαρτήτως του αν βρισκόµαστε σε συγκυρία κρίσης ή ανάπτυξης. Η 
ιδιαιτερότητα της εποχής αυτής είναι ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αίρονται 
τα δικαιώµατα οξύνονται ενώ η παραβίαση τους γίνεται ευκολότερα αποδεκτή 
στο όνοµα των περιορισµών που θέτει η κρίση. Στην ενότητα αυτή, γίνεται 
αναφορά σε παραδοσιακά ατοµικά δικαιώµατα: αυτό της ελευθερίας 
συνάθροισης των πολλαπλών εκδοχών ελεύθερης έκφρασης λόγου ή τέχνης, της 
βλασφηµίας και των λογοκριτικών µηχανισµών που λειτουργούν άτυπα ή 
θεσµοποιηµένα στην κοινωνία µας, στη σχέση ιδιωτικότητας και παράνοµων 
αποδεικτικών µέσων, στα ζητήµατα των µειονοτήτων και κυρίως αυτό της 
Θράκης καθώς και τις παρενέργειες της λεγόµενης «αντιρατσιστικής» 
νοµοθεσίας.”  	  
 Το τρίτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Μεταναστευτικά (α)διέξοδα” και 
περιλαµβάνει έντεκα άρθρα. Από την εισαγωγή του: “Το µεταναστευτικό είναι 
από τα πρώτης προτεραιότητας πολιτικά ζητήµατα στην Ελλάδα από το τέλος του 
Ψυχρού Πολέµου. Συνοψίζω ως προς τις πολιτικές διαχείρισης σε δύο κατηγορίες 
τις επιµέρους θεµατικές του: η πρώτη είναι η διαχείριση των ζητηµάτων που 
άπτονται της εισόδου, διαµονής και εργασίας των µεταναστών. Ειδική παράµετρο 
εδώ η «λύση» της κράτησης των δίχως χαρτιά µεταναστών. Η δεύτερη αφορά το 
καθεστώς κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας το οποίο, µετά το νόµο του 2010, 
δηµιούργησε νέα στρατόπεδα αντιπαράθεσης και ιδεολογική πόλωση. Σε αυτά τα 
δύο µείζονα θέµατα επικεντρώνονται τα περισσότερα από τα κείµενα της 
ενότητας αυτής. Ειδικά αναφορά στις επαναπροωθήσεις µεταναστών µε αφορµή 
το περιστατικό στο Φαρµακονήσι και τη δικαστική απόφαση για τη διαβόητη 
υπόθεση της Μανωλάδας. Η ιστορικοποίηση της ελληνικής µεταναστευτικής 
εµπειρίας από το 1990 και ύστερα αποτελεί µια ανοιχτή πολιτική και ερευνητική 
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πρόκληση αντιµέτωπη µε οικείους µύθους και παραπλανητικές αντιλήψεις σε όλα 
τα µήκη και πλάτη του ελληνικού πολιτικού φάσµατος.”	  
 Το τέταρτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Η ακροδεξιά απειλή εναντίον του 
πολιτεύµατος” και περιλαµβάνει έντεκα άρθρα. Από την εισαγωγή του: “Στην 
ενότητα αυτή συγκεντρώνονται κείµενα που πραγµατεύονται την άνοδο της 
Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα είτε υπό την αυτοτελή οργανωτική µορφή του 
κόµµατος – εγκληµατική οργάνωση που µε εξ ίσου εγκληµατική καθυστέρηση 
αντιµετωπίζει τη δικαιοσύνη, είτε υπό τη διαρκή αποµάκρυνση της ελληνικής 
Δεξιάς από το πάλαι ποτέ «µεσαίο χώρο», είτε, τέλος, υπό τη µορφή της 
αναβίωσης και εδραίωσης στεγανών εντός του ίδιου του κράτους που 
παραπέµπουν στην ύπαρξη ενός ‘βαθέως κράτους’ σε νευραλγικούς πολιτειακούς 
τοµείς. Και τα τρία προηγούµενα συµπτώµατα δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο 
όποιον ενδιαφέρεται για το µέλλον της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Σήµερα, η 
ρύθµιση των δηµοσιονοµικών µεγεθών, η τύχη του ελληνικού δηµόσιου χρέους 
και η ανατροπή της λιτότητας που έχει διαλύσει την κοινωνία να είναι πρώτη 
πολιτική προτεραιότητα. Ωστόσο, η εδραίωση ενός ακροδεξιού πολιτικού 
πόλου,η µετατόπιση του πολιτικού λόγου της συντηρητικής παράταξης προς τα 
ακροδεξιά και η ενεργοποίηση µηχανισµών βαθέως κράτους αποτελούν πρώτης 
τάξης απειλές για τη δηµοκρατία και για το λόγο αυτό άµεσης προτεραιότητας 
πολιτικές µέριµνες. Εξάλλου, είναι η ίδια η κοινωνική εξάρθρωση των τελευταίων 
ετών που, µε τον πιο αποκρουστικό τρόπο, έφερε στην επιφάνεια το ακροδεξιό 
σύµπτωµα. “	  
 Το πέµπτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Θεσµοί που ενδιαφέρουν” και 
περιλαµβάνει εφτά άρθρα. Το νήµα που ενώνει τα κείµενα από τα οποία 
αποτελείται αυτή η ενότητα αποδίδει την ανησυχία ενώπιον του εκφυλισµού 
θεσµών και δηµοσίων πολιτικών που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η ενασχόληση µε τα των θεσµών είναι µια µείζονα 
προτεραιότητα στις µέρες που ζούµε. Και αυτό διότι η θεσµική καθίζηση συµβάλει 
περαιτέρω στην απαξίωση του ίδιου του χώρου του πολιτικού. Η κρίση των 
θεσµών στη σηµερινή συγκυρία είναι και µια όψη της επίθεσης σε ένα καλώς 
νοούµενο κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης καθώς η περίοδος αυτή αντανακλά τη 
φάση της εδραίωσης αυτού του ουσιαστικού εγγυητικού θεσµικού οπλοστασίου 
µε βάση το Σύνταγµα για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία. Υπό την 
έννοια αυτή, η Μεταπολίτευση µετρά πρωτοφανή θεσµικά εγγυητικά κεκτηµένα 
πρωτοφανή στην ελληνική πολιτική ιστορία. Η ιδεολογική επένδυση στην 
«ελληνική ιδιαιτερότητα» ως µήτρα όλων των δεινών του ελληνικού λαού σήµερα 
καθίσταται ο κατεξοχήν σύµµαχος του εκφυλισµού των εγγυητικών θεσµών που 
µε γοργούς ρυθµούς επιταχύνεται σε µια χώρα που γονατίζει. Η οικονοµική 
χρεοκοπία δηµιουργεί άµεσα προγραφές και κραδασµούς θεσµών που δεν είναι 
διόλου βέβαιο ότι το ελληνικό σύστηµα µπορεί να αποσοβήσει και να τιθασεύσει 
δια της πεπατηµένης. Η ιδεολογική ισοπέδωση της Μεταπολίτευσης έχει και αυτή 
το µερίδιό της στον εγγυητικό µαρασµό τον οποίο προσπάθησα να αναδειχθεί.  
Σήµερα, ζητούµενο είναι να (επι)σκεφτούµε εκ νέου τη στάθµιση του 
συνταγµατικού δικαίου ως «τεχνικής της ελευθερίας» και του κράτους ως 
«µηχανισµού καταναγκασµού» που έλεγε ο Μάνεσης. Η απώλεια της ισορροπίας 
των δύο µας θέτει ενώπιον εξόχως κρίσιµων προβληµατισµών σχετικά µε την 
ποιότητα της ελληνικής δηµοκρατίας, την ουσιαστική φύση το πολιτεύµατος, στα 
δύσκολα χρόνια που έρχονται για την Ελλάδα. 	  
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Το έκτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Κριτικές στον καιρό της κρίσης”. Εδώ 
περιλαµβάνονται κριτικές µε συνειρµούς και αναφορές από την περίοδο της 
κρίσης. Πρόκειται για την προσφώνησή µου στην παρουσίαση του βιβλίου µου 
Στο ρίσκο της κρίσης µε το οποίο ξεκινάει η ενότητα, τρεις βιβλιοκρισίες, ένα 
κείµενο που γράφτηκε για µια ιστορική ταινία και, τέλος, ένα κείµενο κριτικής σε 
µια πολιτική κίνηση. Η κρίση των δικαιωµάτων κλείνει µε ένα Υστερόγραφο που 
τιτλοφορείται “Μια µέρα µετά τις εκλογές”.  Περιλαµβάνει 3 κείµενα που 
γράφτηκαν την επαύριον των εκλογών του Γενάρη 2015 (ως τον Μάρτιο του 
2015) που αφορούν τους κινδύνους και τις διακυβεύσεις της νέας διακυβέρνησης. 	  
 
 
5. Προσφυγικό: “Θα τα καταφέρουµε;” Ένας απολογισµός διαχείρισης και 
προτάσεις διεξόδου [µε τη Γεωργία Σπυροπούλου], εκδ. Παπαζήση, Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου, Σειρά: Δοκίµια για την πολιτική και Σύνταγµα,  
Αθήνα, 2016, σ. 118, ISBNI 9789600232233  
  

Το προσφυγικό είναι µια κρίση µέσα στην κρίση. Το βιβλίο καταγράφει 
στιγµιότυπα αυτού του φλέγοντος ζητήµατος, που διαρκώς εξελίσσεται, σε 
συνθήκες αδιάγνωστες. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το βιβλίο συµβάλλει  
στην κατανόηση των ιδιαίτερων διαστάσεων και της φύσης του φαινοµένου που 
ονοµάστηκε «προσφυγική κρίση» στην Ελλάδα, 
από την άνοιξη του 2015. Το βιβλίο είναι προϊόν ερευνητικής, διοικητικής και 
πολιτικής ενασχόλησης, καθώς και επιτόπιας παρουσίας σε γεωγραφικά σηµεία 
κρίσιµα για τις προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και από την 
Ελλάδα προς την	  
Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικοί του στόχοι είναι:	  
•  Η αποτύπωση της πραγµατικής, διοικητικής και νοµικής κατάστασης των 
πραγµάτων στην Ελλάδα σχετικά µε τις προσφυγικές ροές.	  
•  Μια ουσιαστική εκτίµηση των λόγων που διαµόρφωσαν και συνεχίζουν να 
διαµορφώνουν το πεδίο αντιµετώπισης του προσφυγικού, στις συνθήκες της 
ελληνικής κρίσης.	  
•  Ο εντοπισµός των δοµικών ανεπαρκειών στη διαχείριση του προσφυγικού 
στη χώρα µας και η εστίαση στη στρατηγική της ΕΕ.	  
•  Τέλος, η διατύπωση προτάσεων προς την ελληνική πλευρά, µε στόχο µια 
εφικτή πρόταση ανθρώπινης διαχείρισης του φαινοµένου.	  
 Στην Εισαγωγή του βιβλίου γίνεται λόγος για τα “Δύο (πλέον) προσφυγικά 
προβλήµατα της Ελλάδας”. Αυτά είναι αφενός η εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας για τη διαχείριση των ροών και αφετέρου η διαχείριση των ανθρώπων 
που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα εφόσον ήρθαν πριν την έναρξη ισχύος της 
Συµφωνίας. Οι δύο δεξαµενές προβληµάτων συγκοινωνώντας µέσω εκείνων που 
έχουν µπει (και θα συνεχίσουν να µπαίνουν) στην Ελλάδα µετά την έναρξη της 
Συµφωνίας, χωρίς τελικώς να επιστρέφουν στην Τουρκία. 	  
 Το Πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Πώς φτάσαµε εδώ;” Αποτελεί µια 
αναδροµή σε αυτά που συνέβησαν πριν την άνοιξη του 2015 που θεωρείται η 
στιγµή που εισάγεται το πρόβληµα. Στις οικείες σελίδες αναδεικνύεται το µέγεθος 
του προβλήµατος πριν το 2015 κάτι που αποµυθοποιεί τη σχετική συζήτηση περί 
“µοναδικότητας” του. Μέχρι το 2013, η Ελλάδα δεχόταν µικτές ροές, ενώ από το 
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2014 οι ροές αρχίζουν και περιλαµβάνουν ολοένα και περισσότερους πρόσφυγες. 
Αυτό άλλαξε  ως ότου φτάσουµε στην αποκαλυπτική χρονιά του 2015 που 
οδήγησε σε εκτίναξη των ροών στο ένα εκατοµµύριο. Στο κεφάλαιο αυτό 
τεκµηριώνεται, πάρα ταύτα, γιατί, παρά τα θρυλούµενα, η κρίση δεν είναι 
προσφυγική, είναι κρίση υποδοχής προσφύγων. Προς επίρρωση του ισχυρισµού 
αυτού γίνεται µια επισκόπηση των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο το 2015 και 
το 2016 – και κυρίως στην άρρητη στρατηγική της ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2015 
που αναδιπλώθηκε η ρητορική του “Wir Schaffen das” (“θα τα καταφέρουµε”) 
της Καγκελαρίου Μέρκελ. Αναπόδραστα και αρκετά προβλέψιµα, οι δεσµεύσεις 
της Ελλάδας πριν τη Συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας οδήγησαν στο σφράγισµα της 
Βαλκανικής Οδού και την στοχοποίηση της χώρας ως του “ιδανικού φταίχτη” στη 
φάση εκείνην.	  
 Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται “Ροές προς και από την 
Ελλάδα” και αποτελεί µια επισκόπηση του χαρακτήρα των ροών, του 
καταµερισµού τους στην επικράτεια, των βασικών σηµείων εισόδου και 
παραµονής στο Αιγαίο ως τη στιγµή που γράφτηκε το βιβλίο. Καταγράφονται οι 
συνθήκες υποδοχής και η καταγραφή των ανθρώπων που εισέρχονται στην 
επικράτεια µε έµφαση στην Λέσβο, όπου  είχαµε και την επιτοµή της κρίσης 
υποδοχής αλλά και της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Γίνεται επίσης 
αναφορά και στα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή στη Χίο, τη Σάµο, το Φαρµακονήσι και 
την Κω. Γίνεται µια εκτενέστερη αναφορά στο σύστηµα εντοπισµού και 
παραποµπής των ευάλωτων οµάδων και των προβληµάτων του, ενώ, τέλος 
αναλυτικά περιγράφονται τα κρίσιµα στιγµιότυπα του ταξιδιού απο την Αθήνα 
στην Ειδοµένη και την είσοδο στον βαλκανικό δρόµο.	  
 Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται “Μετά τη Συµφωνία ΕΕ-
Τουρκίας” και αναφέρεται στους πρώτους µήνες εφαρµογής της Συµφωνίας 
αυτής και των προβληµάτων που θα επέφερε στην ελληνική έννοµη τάξη και 
κοινωνία. Καταρχήν γίνεται µια εκτενής αναφορά στο πρόβληµα των 
εγκλωβισµένων προσφύγων τόσο στα νησιά, όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια. 
Μετά τη Συµφωνία, τα αναπόδραστα διλήµµατα ενώπιον των οποίων βρίσκεται 
αυτή τη στιγµή η Ελλάδα είναι τα εξής: Το πρώτο δίληµµα είναι αυτό του 
«αποθηκάριου» Αυτό συνοψίζεται στο ότι µια ανθρωπίνως επιβεβληµένη 
βελτίωση στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων µπορεί δυνητικά να οδηγήσει 
στην επίταση της επανάπαυσης των βορείων γειτόνων (Βαλκανίων, 
Κεντροευρωπαίων και Βορειοευρωπαίων) ότι «οι Έλληνες τα καταφέρνουν». 
Εποµένως, µε λίγη βοήθεια, µια χαρά θα µείνουν οι πρόσφυγες σε ελληνικό 
έδαφος. Αφετέρου, η άλλη όψη του διλήµµατος αυτού είναι να θεωρείται από 
κάποιους, εδώ, πως η συνέχιση της ντροπιαστικής κατάστασης σηµερινής 
κατάστασης αποτελεί ένα µέσο πίεσης προς την ΕΕ, δείχνοντας ότι η χώρα δεν 
µπορεί να αντεπεξέλθει στη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατόπιν, έρχεται το 
δίληµµα της µετεγκατάστασης. Εδώ πρέπει να σκεφτούµε ότι το αρνητικό µιας 
τέτοιας –εξ αντικειµένου και υπό κανονικές συνθήκες– επιθυµητής εξέλιξης είναι 
ότι, έτσι, η προσδοκία της µετεγκατάστασης από την Ελλάδα στη Γερµανία πχ. θα 
συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα έλξης του προσφυγικού πληθυσµού από τα 
τουρκικά παράλια προς την Ελλάδα. Όσο υπάρχει η ελπίδα του να φτάσουν οι 
άνθρωποι αυτοί στον –θεωρούµενο από τους ίδιους ως– ιδανικό προορισµό τους, 
τόσο θα αυξάνεται και η προσπάθειά τους να το καταφέρουν. Αυτό όµως σηµαίνει 
αύξηση των ροών σε βαθµό αδιάγνωστο, κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν έχει 
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κανέναν λόγο να επιθυµεί. Κι αυτό διότι, ακόµα αν δεν µπορέσουν να φτάσουν 
στη Γερµανία, θα επιδιώκουν, µε κάθε τρόπο, να µην φύγουν από το ευρωπαϊκό 
έδαφος. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή αποφάσεων οι οποίες πρωτογενώς 
φαίνονται ευνοϊκές για την Ελλάδα, µπορεί να έχει αναπάντεχες συνέπειες στην 
εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αυτός είναι ένας κίνδυνος ενώπιον του οποίου 
βρίσκεται η Ελλάδα σήµερα µε την πολιτική της µετεγκατάστασης (relocation). 
Το ελληνικό κράτος οφείλει να σταθµίσει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα πώς 
αποδίδει η πολιτική αυτή. Είναι, σε τελευταία ανάλυση, µια ανθρώπινη και 
συµφέρουσα προοπτική για την Ελλάδα; Ή λειτουργεί ως παράγοντας αύξησης 
των ροών, στην απέλπιδα προσπάθεια των προσφύγων να φτάσουν στον 
ευρωπαϊκό Βορρά; Μια ακόµη επιβεβαίωση της περίφηµης ετερογονίας των 
σκοπών, της κατάστασης όπου τα αποτελέσµατα τα οποία παράγουν οι πράξεις 
ενός ατοµικού ή συλλογικού υποκειµένου είναι αντίθετα από τις αρχικές 
επιθυµίες και επιδιώξεις του;  Τέλος, έρχεται το ανθρωπιστικό δίληµµα ενώπιον 
του οποίου βρίσκεται η Ελλάδα από τη στιγµή που έκλεισε η βαλκανική οδός και 
υπογράφηκε η Συµφωνία. Αυτό που µένει για την Ελλάδα είναι ότι είτε 
υποδέχεται πρόσφυγες, σεβόµενη τη Σύµβαση της Γενεύης, υπό το καθεστώς της 
βεβαιότητας ότι ο πληθυσµός αυτός θα παραµένει εδώ για άγνωστο χρονικό 
διάστηµα, είτε εφαρµόζει δραστήρια τις πολιτικές ανάσχεσης που επινοεί η ΕΕ 
προκειµένου να µην µπαίνουν πρόσφυγες στο έδαφός της, πρωταγωνιστώντας 
έτσι στην καταρράκωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τον ευτελισµό 
του µεταπολεµικού νοµικού κεκτηµένου στο πεδίο αυτό. Η άποψή µας είναι ότι 
όπως ήρθαν τα πράγµατα, λίγα πράγµατα έχει να κερδίσει η Ελλάδα 
παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Καµία ερµηνεία του διεθνούς δικαίου –ακόµη 
και η πιο ελαστική– δεν µπορεί να «χωρέσει» την ιδιότητα της Τουρκίας ως 
ασφαλούς χώρας. 	  
 Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται « Πώς 
πιθανώς θα τα καταφέρουµε ; » και περιλαµβάνει δύο σχετικές προτάσεις. Μια 
πολιτική που σχετίζεται µε επιχειρήµατα υπέρ ενός συντεταγµένου και 
ελεγχόµενου χερσαίου ανοίγµατος στον Έβρο και µια διοικητικού τύπου που 
αφορά τη σύσταση Χαρτοφυλακίου Επικρατείας για τη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης.	  
   
- Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2016 από τους Γ. Καµίνη, 
Β. Παπαστεργίου, Α. Συρίγο, Α. Τάκη και Ξ. Κοντιάδη. 	  
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ΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ	  
 
1. Η συνάντηση των Δελφών – Τρία χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2000 [επιµέλεια µε 
τον Κων/νο Τσιτσελίκη], σελ. 72. 
ISBN: 960-218-191-5	  
[Η µελέτη έχει µεταφραστεί στα αγγλικά και έχει κυκλοφορήσει από τη Σειρά 
Μελετών του ΚΕΜΟ]	  
The Delphi’s Meeting and the Activities of the Minority Groups Research 
Centre (KEMO), Study Series of KEMO 3, Kritiki pub., Athens 2000, σελ. 56 	  
ISBN: 960-218-193-1	  
Η µελέτη αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο είναι η παρουσίαση και επί µέρους 
ανάλυση των θεµατικών του ιδρυτικού συνεδρίου του Κέντρου Ερευνών 
Μειονοτικών Οµάδων που έγινε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών 
µε χρηµατοδότηση του ιδρύµατος FriedrichEbert τον Νοέµβριο 1996. Η συνειδητά 
ολιγοσέλιδη (για λόγους ευχρησίας και απήχησης) αυτή έκδοση περικλείει τα 
συµπεράσµατα της διηµερίδας που οργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών 
Οµάδων ύστερα από ένα διεπιστηµονικό brain-storming γύρω από την θεµατική 
των µειονοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  Ακολουθεί την δοµή του 
διηµέρου παρουσιάζοντας τα σηµεία σύγκλισης των συµµετοχόντων στις επί 
µέρους ακόλουθες ενότητες. Eπίσης, καταγράφονται οι σηµαντικότερες 
εννοιολογικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τις θεµατικές του συνεδρίου. 	  
Το δεύτερο τµήµα αυτού του βιβλίου (δηµοσιεύτηκε και σαν άρθρο στο περιοδικό 
Σύγχρονα Θέµατα 71-72) έχει τίτλο Μια εκτίµηση της δράσης του Κέντρου 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων ύστερα από τρία χρόνια. Όπως δείχνει και ο τίτλος 
αυτής της µελέτης, στόχος της είναι, πρώτον, η επισκόπηση των δράσεων του 
ΚΕΜΟ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων του, και, δεύτερον, η 
αξιολόγηση της δράσης του. Στο πλαίσιο αυτής της εµπειρίας φαίνεται ότι 
αναδύεται µια αναστοχαστική προσπάθεια συγκρότησης επιστηµονικού 
αντικειµένου. Ύστερα από την συλλογική εµπειρία τριών ετών δραστηριοτήτων, 
η προσπάθεια συγκρότησης επιστηµονικού αντικειµένου, συναντά ως αντίδραση 
τις ακόλουθες θέσεις : 	  
Πρώτη θέση. “Επιστηµονικό αντικείµενο δεν υπάρχει διότι δεν υφίσταται µια 
βάση κοινωνικών δεδοµένων η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει και την πρώτη 
ύλη της ερευνητικής επεξεργασίας.” Η πολιτική εκδοχή της οποίας συνίσταται 
στην ακόλουθη παραδοχή: "στην Ελλάδα δεν υπάρχει ετερότητα". Επ΄ αυτού, 
µέσα στα πλαίσια του ΚΕΜΟ, φαίνεται να συγκροτείται µια απάντηση η οποία σε 
µια πρώτη φάση προτάσσει επί της διαδικασίας ότι κανείς εκ προοιµίου δεν 
µπορεί να επικαλεσθεί ανυπαρξία εµπειρικών δεδοµένων, ακριβώς εξαιτίας της 
ελλιπούς έρευνας. 	  
Δεύτερη θέση: “Επιστηµονικό αντικείµενο δεν µπορεί να συγκροτηθεί, διότι δεν 
πρέπει να συγκροτηθεί.” Αυτή η ποικιλοτρόπως εκφραζόµενη θέση καλύπτει µια 
βεντάλια προερµηνευτικών επιλογών και πολιτικών θέσεων. Η πλέον 
διαδεδοµένη διατύπωση λέει ότι η ενασχόληση µε αυτά τα ζητήµατα είναι 
δραστηριότητα εθνικά εύφλεκτη και ως τέτοια πρέπει να αποφεύγεται. Στο 
πλαίσιο αυτό, προτάσσεται το εθνικό συµφέρον έναντι της κοινωνικής έρευνας, η 
οποία εξ ορισµού τοποθετείται στον αντίποδα του εθνικώς ορθού. Η θέση αυτή 
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εκφράζεται είτε πατερναλιστικά είτε φονταµενταλιστικά. Εδώ είναι προφανής η 
σύγχυση που υπάρχει στη χώρα σχετικά µε τα µειονοτικά ανάµεσα στο ρόλο του 
κοινωνικού ερευνητή και του διπλωµάτη, καθόσον η  επιστηµονική έρευνα ούτε 
καταρχήν ούτε κατ’ ανάγκη τέµνεται µε το «εθνικώς ορθό». 	  
Η τρίτη θέση βρίσκεται στον αντίποδα των προηγούµενων: κάθε πολιτισµική 
διαφορά ανάγεται σε κοινωνικά κρίσιµη µειονοτική ετερότητα. Πέραν του 
πολιτικά αποπροσανατολιστικού χαρακτήρα της, και αυτή η θέση ουσιαστικά 
αντιτίθεται στην επιστηµολογική και πολιτική προοπτική στην οποία 
εντασσόµαστε, δηλαδή στην συγκρότηση του επιστηµονικού αντικειµένου. Εδώ η 
άρνηση προτάσσεται σε επίπεδο µεθοδολογικό από την άποψη ότι για τη θέση 
αυτή, η ετερότητα  καθεαυτή είναι επιστηµονικό αντικείµενο, εφόσον υπάρχει. Σε 
αυτή την περίπτωση, δεν υφίσταται δηλαδή ως αντικείµενο προς δόµηση αλλά 
µόνο προς απεικόνιση.	  
Το βιβλίο τελειώνει µε την επισκόπηση των δραστηριοτήτων του ΚΕΜΟ από τη 
στιγµή της ίδρυσής του ως τις αρχές 2000.	  
 
2. Το µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα - Μία συµβολή των κοινωνικών 
επιστηµών επιµέλεια Κ.Τσιτσελίκης, Δ.Χριστόπουλος, Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 1997. (σελ. 455) 
ISBN 960-218-148-6	  
 
Εισαγωγή : Χ. Ροζάκη. Άρθρα των: Χ. Γιακουµόπουλου, Β. Γούναρη, Δ. Δηµούλη, 
Λ.Διβάνη, Γ. Κούρτοβικ, Γ. Μηλιού, Α. Ηρακλείδη, Λ. Μπαλτσιώτη, Ε.Σελλά-
Μάζη, Κ. Τσιτσελίκη - Δ. Χριστόπουλου. 	  
 
Το βιβλίο πραγµατεύεται το µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα, µε τρόπο 
πρωτότυπο για την ελληνική βιβλιογραφία, υπό το πρίσµα της διεπιστηµονικής 
µεθοδολογίας και προσέγγισης. Οι συγγραφείς είναι όλοι µέλη του ΚΕΜΟ - από 
τους διαπρεπέστερους ο καθένας στο γνωστικό του αντικείµενο - ερευνητές του 
µειονοτικού φαινοµένου στην Ελλάδα.	  
Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει, από την οπτική σκοπιά των κοινωνικών 
επιστηµών που έχουν ασχοληθεί, τα φαινόµενα µειονοτικής ετερότητας που 
εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο, τόσο µέσα από µια προσέγγιση αφαιρετική 
(Γ.Μηλιός, Α. Ηρακλείδης, Ε. Σελλά-Μάζη, Λ. Διβάνη, 
Κ.Τσιτσελίκης/Δ.Χριστόπουλος) όσο και περιπτωσιολογική (Ι.Κούρτοβικ., Χ. 
Γιακουµόπουλος, Β. Γούναρης, Λ.Μπαλτσιώτης). Μέσα από τις µελέτες 
προτάσσεται, κυρίως, η νοµική, ιστορική, πολιτική καθώς και η 
κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση, ως κατεξοχήν ερµηνευτικά εργαλεία για την 
κατανόηση του φαινοµένου. Οι συγγραφείς συγκλίνουν, ο καθένας από 
διαφορετική κοσµοθεωρητική και γνωσεολογική αφετηρία, σε µια κριτική 
αντιµετώπιση του ελληνικού δηµοσίου λόγου για τα µειονοτικά ζητήµατα και 
προτείνουν συγκεκριµένες προοπτικές για την υπέρβαση των ανεπαρκειών που 
εντοπίζονται τόσο σε θεωρητικό αλλά και πολιτικό-θεσµικό επίπεδο σχετικά µε το 
µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα. 	  
 
· Το βιβλίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο 1998 σε εκδήλωση των εκδόσεων 
Κριτική στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα από τους κκ. Γ.Παπανδρέου, Αν.Υπ.Εξ 
και καθηγητές Χ.Ροζάκη και Ν.Αλιβιζάτο. 	  
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· Βιβλιοκριτική από το Ν. Αλιβιζάτο στα Σύγχρονα Θέµατα, Νο 67, σελ. 169 επ.	  
 
3. Νοµικά ζητήµατα θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, επιµέλεια 
Δ.Χριστόπουλος, Εκδ. Κριτική, Σειρά Μελετών του ΚΕΜΟ 2, Αθήνα 1999, σελ. 
330. 
 
Εισαγωγή του επιµελητή. Άρθρα των: Γ.Σωτηρέλη, Α.Πόλλις, Δ.Δηµούλη, 
Μ.Σταθόπουλου, Γ.Κτιστάκι, Κ.Τσιτσελίκη.	  
ISBN 960-218-185-0)	  
 
Το περιεχόµενο αυτού του συλλογικού τόµου, του δεύτερου της Σειράς Μελετών 
του ΚΕΜΟ, ερευνά το πολύκροτο ζήτηµα των σχέσεων κράτους-εκκλησίας στην 
Ελλάδα, υπό την οπτική της θεωρητικής επεξεργασίας των νοµικών ζητηµάτων 
που προκύπτουν από την θρησκευτική ετερότητα των ελλήνων και άπτονται της 
σφαίρας των υποκειµενικών δικαιωµάτων και ελευθεριών των ανθρώπων. 	  

Σε πρώτη φάση λοιπόν τα γνωστικά εργαλεία στα οποία προσφεύγουν οι 
συγγραφείς αντλούνται από τον χώρο της θεωρίας του συνταγµατικού δικαίου 
(κατεξοχήν στις µελέτες των Γ. Σωτηρέλη, Μ. Σταθόπουλου), µε την συνδροµή 
της φιλοσοφίας του δικαίου (στους συνταγµατολογικούς στοχασµούς της µελέτης 
του Δ. Δηµούλη) και τέλος την πολιτική επιστήµη και ιστορία (στη µελέτη της 
Α.Πόλλις). Η σύνθεση των προηγουµένων δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη 
να παρακολουθήσει την εποπτεία της αντιµετώπισης των ζητηµάτων 
θρησκευτικής ετερότητας από τους δικαιοδοτικούς θεσµούς της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που αναλύει στη µελέτη του ο 
Γ.Κτιστάκις. Τέλος, ο τόµος κλείνει µε ένα casestudy του Κ. Τσιτσελίκη µε 
αντικείµενο το θεσµό της Μουφτείας στην Ελλάδα.	  
· Το βιβλίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο 2000 σε εκδήλωση των εκδόσεων 
Κριτική στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα από το Συνήγορο του Πολίτη 
Ν.Διαµαντούρο και τους καθηγητές Ν. Αλιβιζάτο και Σ.Πεσµαζόγλου. Επίσης, σε 
αντίστοιχη εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο  Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε 
από τους καθηγητές Α.Μανιτάκη και Ν. Παρασκευόπουλο.  	  

· Βιβλιοκριτική από το Ν. Αλιβιζάτο σε: Ο αβέβαιος εκσυγχρονισµός και η θολή 
συνταγµατική αναθεώρηση, Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2001, σσ. 293-298	  
 
 
4. Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα, Πρακτικά Διηµερίδων του ΚΕΜΟ, Αθήνα, 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000. Συνεπιµέλεια µαζί µε τους: Λ. Εµπειρίκο, 
Α. Ιωαννίδου, Ε. Καραντζόλα, Λ. Μπαλτσιώτη, Σ. Μπέη, Κ.Τσιτσελίκη, σελ. 
394. 
ISBN 960-221-206-3	  
 
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει σε επεξεργασµένη µορφή από τους επιµελητές 
µορφή τα πρακτικά των τεσσάρων συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων µε αντικείµενο τις µειονοτικές γλώσσες στην 
Ελλάδα. Τα πρακτικά του συνεδρίου σχετικά µε τις Γλώσσες της µειονότητας της 
Δυτικής Θράκης και την αντίστοιχη εισαγωγή έχουν γράψει ο Λ. Μπαλτσιώτης και 
η Ε. Καραντζόλα. Η Α. Ιωαννίδου αντιστοίχως για τις Σλαβικές διαλέκτους της 
Μακεδονίας. Ο Λ. Εµπειρίκος µε τον Κ. Τσιτσελίκη, έχουν γράψει την εισαγωγή 
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και επιµεληθεί τα πρακτικά του συνεδρίου για τα Αρβανίτικα. Μαζί µε τον Κ. 
Τσιτσελίκη, έχω γράψει την γενική εισαγωγή στο βιβλίο και µαζί µε τον Σ. Μπέη 
την εισαγωγή του συνεδρίου σχετικά µε βλάχικη γλώσσα και έχουµε επιµεληθεί 
τα πρακτικά του. 	  

Το βιβλίο περιλαµβάνει συγκεντρωµένο για πρώτη φορά στην ελληνική 
βιβλιογραφία πρωτογενές υλικό σχετικά µε τις µειονοτικές γλώσσες στη χώρα. 
Επίσης, επιχειρεί να ζεύξει τον εµπειρικό-βιωµατικό λόγο των οµιλητών 
µειονοτικών γλωσσών µε την θεωρητική ανάλυση αυτού του λόγου από τους 
κοινωνικούς ερευνητές. Από τη µελέτη αυτής της πρωτότυπης για το αντικείµενο 
συνύπαρξης συνάγονται ιδιαίτερα χρήσιµα και ενδιαφέροντα πολιτικά 
συµπεράσµατα τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον αυτών των γλωσσών 
στην Ελλάδα, αλλά κυρίως για την αξιακή-ιδεολογική τους διάσταση.	  

 
· Βιβλιοκριτική από το Σ. Μοσχονά στην Καθηµερινή, 31/6/2001 και από τη Μ. 
Παπαγιαννίδου στο Βήµα της Κυριακής, 10/6/2001.	  
           	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση λέκτορα στο Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον Ιούλιο 
2003:	  

 
 
5. Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η ελληνική µειονότητα της 
Αλβανίας, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ, 2003,  ISBN 960-
218-325-x 
Κείµενα των Λ. Μπαλτσιώτη, Π. Μπάρκα, Μ. Παύλου, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. 
Χριστόπουλου, σ. 340.	  
 
Το βιβλίο αυτό είναι το προϊόν µιας επιτόπιας έρευνας που έγινε το Μάιο 2001 
στην Αλβανία και της συλλογικής ερευνητικής δουλειάς ιστορικής, γεωγραφικής 
και άλλης τεκµηρίωσης που ακολούθησε από τους συγγραφείς. Στόχος του είναι 
να αναδείξει µε συνεκτικό και κατά το δυνατό ολοκληρωµένο τρόπο τα κυρίαρχα 
ζητήµατα αναφοράς της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία, από τη στιγµή που 
ιδρύθηκε το αλβανικό κράτος, ως σήµερα, µε έµφαση στην περίοδο µετά το τέλος 
του ψυχρού πολέµου. Σήµερα πλέον, η ενασχόληση µε τα επίκαιρα πολυσχιδή 
ζητήµατα που αφορούν την ελληνική µειονότητα της Αλβανίας, δεν µπορεί παρά 
να φέρει το βάρος του ιδεολογικού οπλοστασίου που κληροδότησε ένα παρελθόν 
αµοιβαίας καχυποψίας και διεκδικήσεων που εξέθρεψαν αντιπαραθέσεις και 
στερεοτυπικές βεβαιότητες στις δύο πλευρές. Όσο όµως περισσότερο εµβαθύνει 
κανείς στην ενασχόληση µε τα ζητήµατα της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας, 
τόσο περισσότερο εξαναγκάζεται να αποποιηθεί των συνταγών της βεβαιότητας 
που υπαγορεύουν οι εκατέρωθεν εθνικοί µύθοι. Γενικός στόχος λοιπόν του 
βιβλίου αυτού είναι να συµβάλει στην αποδόµηση αυτών των µύθων σε 
συγκεκριµένες εκφορές του πολιτικού και ιστορικού λόγου των δύο εθνικών 
αναγνώσεων σχετικά µε τη µειονότητα  

Η δυνητικά αρτιότερη απεικόνιση των πραγµατικών δεδοµένων που 
συνθέτουν το ελληνικό µειονοτικό φαινόµενο στην Αλβανία αποτελούν στόχο 
αυτού του βιβλίου: γεγονότα και ιστορικές προσλήψεις, θεσµοί, εκπαίδευση και 
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µετανάστευση στην Ελλάδα, κατεξοχήν.  Το βιβλίο δεν επιχειρεί, ούτε µπορεί 
άλλωστε να εξετάσει εξαντλητικά το όλο θέµα. Αρκείται σε ορισµένες θεµατικές, 
οι οποίες θεωρούµε ότι αποτελούν τα κρίσιµα πεδία για την κατανόηση των 
επιµέρους πλέον κρίσιµων πτυχών του ζητήµατος. 	  

Στο πρώτο κείµενο των επιµελητών, σταχυολογούνται ιστορικές µνήµες και 
παραστάσεις της κληρονοµιάς των ελληνικών διεκδικήσεων στον αλβανικό νότο, 
το βάρος τους στις διµερείς σχέσεις και στη ζωή της ίδιας της µειονότητας. Η 
ανάδειξη της ιστορικής διαµόρφωσης στάσεων και τάσεων της µειονότητας 
απέναντι στην Ελλάδα και την ελληνική ταυτότητα είναι ο στόχος στο κείµενο του 
Λάµπρου Μπαλτσιώτη. Δίνεται το ιστορικό πλαίσιο των εληνοαλβανικών σχέσεων 
από τον 19ο αιώνα µέχρι τη δηµιουργία του  αλβανικού κράτους και τον 
Μεσοπόλεµο. Καθορίζονται τα όρια της ελληνοφωνίας και επιχειρείται µια 
καταγραφή των µεγεθών της µειονότητας, κυρίως µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Εδώ κρίθηκε απαραίτητη η εξέταση κυρίως των Βλάχων και 
δευτερευόντως ο ταυτοτικός επαναπροσδιορισµός των Αλβανών ορθόδοξων µετά 
το 1991 και οι σχετικές επεµβάσεις της ελληνικής πολιτικής. Συµπληρωµατικά, 
δίνονται και κάποια  χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού και αλβανικού 
λόγου για τη µειονότητα, όπως και του λόγου της ίδιας της µειονότητας για τον 
εαυτό της. Τέλος εξετάζεται η ιδιαίτερη περίπτωση της Χιµάρας. 	  

Η συνέχεια, σε κείµενο του γράφοντος, αφορά τη θέση της µειονότητας 
εντός της αλβανικής έννοµης τάξης αλλά και την αντιµετώπισή της, σε συνάρτηση 
µε τις  διεθνείς δεσµεύσεις της Αλβανίας,  µέσα από την επεξεργασία του θετικού 
δικαίου και των θεσµών, τις ιδεολογικές και πολιτικές στοχεύσεις του 
καθεστώτος προστασίας της ελληνικής µειονότητας, όπως αυτές εγγράφονται 
µέσα στο σύγχρονο διεθνές κανονιστικό περιβάλλον µειονοτικών δικαιωµάτων 
που αναπτύσσεται στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς που ανήκει η Αλβανία. Οι 
διµερείς σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, και οι συνειδησιακοί δεσµοί της µειονότητας 
µε την Ελλάδα ως µητέρα-πατρίδα εξετάζονται διαλεκτικά ως παράγοντες 
ενίσχυσης αλλά ταυτόχρονα και αποσταθεροποίησης του θεσµικού καθεστώτος 
της µειονότητας. Το καθεστώς αυτό θεµελιώνεται σε εντελώς αναχρονιστικά, 
σχεδόν προ-φιλελεύθερα πολιτειακά πρότυπα, τα οποία ωστόσο δεν έχουν σταθεί 
εµπόδιο στην αφοµοίωση µείζονος τµήµατος της µειονότητας στον αλβανικό 
εθνικό ιστό. Αναδεικνύεται το δυσανάλογο σε σχέση µε τις πολιτικές του 
διαστάσεις, ιδεολογικό βάρος που φέρει το µειονοτικό ζήτηµα στις σχέσεις 
Ελλάδας και Αλβανίας. Εξαιτίας του βάρους αυτού, σήµερα η ελληνική 
µειονότητα περισσότερο υποστασιοποιείται σαν ιδεολογική έννοια παρά ως 
πραγµατικό µέγεθος.  	  

Η κατεξοχήν διεκδίκηση της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία αφορά 
στην εκπαίδευση. Το καθεστώς, την εξέλιξη και το περιεχόµενο της µειονοτικής 
εκπαίδευσης εξετάζεται στη συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη. 
Ειδικότερα, διερευνάται το καθεστώς και την αντίληψη περί της µειονότητας που 
είχε το αλβανικό κράτος, καθώς η σηµερινή µειονοτική εκπαίδευση παραπέµπει 
µε ιδιαίτερο τρόπο στην προχοτζική Αλβανία. Επί Χότζα, η Αλβανία διαµόρφωσε 
ένα εξαιρετικά ιδιόµορφο καθεστώς για τα µειονοτικά σχολεία. Εξετάζεται 
αναλυτικά το σύγχρονο, νοµικό και πραγµατικό, καθεστώς της εκπαίδευσης, ως 
προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά του µεγέθη. Ειδική αναφορά 
γίνεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των µαθητών της µειονότητας φοιτά σε 
σχολεία εκτός µειονοτικής εκπαίδευσης, στην Αλβανία και κυρίως την Ελλάδα. Εν 
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τέλει, από την ανάλυση διαφαίνεται ότι οι προοπτικές εξέλιξης της µειονοτικής 
εκπαίδευσης είναι συνυφασµένες µε το επίπεδο της διµερούς συνεργασίας 
Ελλάδας-Αλβανίας, την επίδραση των ευρωπαϊκών θεσµών και κυρίως την 
έκφραση αιτηµάτων και διεκδικήσεων από φορείς της µειονότητας. 	  

Την αντιµετώπιση της µειονότητας από το κοµµουνιστικό καθεστώς, µέσα 
από τη µατιά ενός ενεργού µειονοτικού διανοούµενου, του Παναγιώτη Μπάρκα, 
πραγµατεύεται το ακόλουθο κείµενο το οποίο παλεύει να συνδυάσει την 
βιωµατική αφήγηση µε την κοινωνική ανάλυση. Η συµβολή αυτή, πέραν του 
πραγµατολογικού της πλούτου σχετικά µε στοιχεία που συνθέτουν την ιστορία 
και τον πολιτισµό της ελληνικής µειονότητας στον 20ο αιώνα, είναι µαρτυρία ενός 
κριτικού έναντι της αλβανικής πολιτικής και ταυτόχρονα αυτοκριτικού 
µειονοτικού λόγου, η ανάλυση του οποίου προσφέρεται για εξαιρετικά κρίσιµα 
ερευνητικά συµπεράσµατα. 	  

Τέλος, την σηµερινή θέση των µελών της µειονότητας ως  µετανάστες εντός 
της ελληνικής κοινωνίας, τους όρους της ένταξης της οµάδας µετά τη µαζική 
µετανάστευση των µελών της στη µητέρα-πατρίδα, καθώς το µεγαλύτερο τµήµα 
της διαβιεί στην Ελλάδα,  πραγµατεύεται η τελευταία συµβολή του Μίλτου 
Παύλου. 	  

Το βιβλίο καταλήγει µε Παράρτηµα – Χάρτη που επιµελήθηκε ο Λ. 
Μπαλτσιώτης στον οποίο απεικονίζονται οι Ελληνόφωνοι οικισµοί στη Νότια 
Αλβανία. 	  
 
Βιβλιοκρισία από Γεωργία Κρέτση σε: Σύγχρονα Θέµατα, Τεύχος 87, Αθήνα, 2004, 
σ.96-98	  
 
6.  Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η Ελλάδα της µετανάστευσης, 
Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ, 2004.  
ISBN: 960-218-388-8	  
Περιέχει µελέτες των:των Λ. Βεντούρα, Β. Καρύδη, Θ. Μαρβάκη, Λ. Μπαλτσιώτη, 
Γ. Μαυροµµάτη, Μ. Παύλου, Κ. Τσιτσελίκη, Ν. Σιταρόπουλου, Φ. Τσιµπιρίδου, Χ. 
Χατζή, Δ. Χριστόπουλου και εισαγωγή Ν. Διαµαντούρου, σ. 420	  
 
Ο συλλογικός αυτός τόµος είναι η πρώτη εκδοτική πρωτοβουλία του Κέντρου 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων στο χώρο των µεταναστευτικών σπουδών. Όταν, 
το 1996, ιδρύθηκε το ΚEMO, είχε πλέον αρχίσει να διαφαίνεται ότι η 
µετανάστευση προς την Ελλάδα επρόκειτο λάβει τα χαρακτηριστικά ενός 
ιστορικού γεγονότος εξέχουσας σηµασίας για την ιστορία του ελληνικού κράτους. 
Ωστόσο, τότε, το ενδιαφέρον µας ήταν αποκλειστικά στραµµένο πάνω στις 
παραδοσιακές µειονότητες, καθώς η βασική µέριµνα ήταν η προσπάθεια για τη 
συγκρότηση ενός χώρου στο πλαίσιο του οποίου η επιστηµονική δραστηριότητα 
σχετικά µε τα µειονοτικά θα µπορούσε να αναπνεύσει µακριά από τη λήθη και την 
αποσιώπηση που είχε επιβάλλει η ελληνική raisond’etat, από το τέλος του 
εµφυλίου και ύστερα.  Χωρίς η προηγούµενη προσπάθεια να έχει χάσει την 
επικαιρότητά της, η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα αλλάζει δραµατικά τα 
δεδοµένα του ελληνικού κοινωνικού πεδίου. Το βάρος της ετερότητας 
µετατοπίζεται από τις παραδοσιακές στις νέες µορφές της που προκύπτουν από 
τη µεταναστευτική κίνηση προς τη χώρα.  Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα 
επιφύλαξε µια συµπαγή µετοίκηση ανθρώπων στην ελληνική επικράτεια, η οποία, 
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σαν τάξη µεγέθους, µπορεί και συγκρίνεται µε τις µείζονες πληθυσµιακές 
ανακατατάξεις που επέφεραν οι διαδοχικές εδαφικές επεκτάσεις του ελληνικού 
κράτους προς βορρά το 1881 και το 1913 και η ανταλλαγή πληθυσµών µε την 
Τουρκία το 1923. 	  

Το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, δεν έµεινε αδιάφορο σε αυτή 
την τοµή. Χωρίς να χάνει από το γνωστικό του ενδιαφέρον τα παραδοσιακά 
µειονοτικά θέµατα, πάνω µε τα οποία εξάλλου έχει οικοδοµήσει την έως τώρα 
ερευνητική του συµβολή, σταδιακά διευρύνει τον ορίζοντα του και στη µελέτη 
των σύγχρονων µεταναστεύσεων προς την Ελλάδα. Οι συγκρίσεις είναι 
αναπόφευκτες και οι αναλογίες, µερικές φορές, προκλητικές. Τα περισσότερα 
κείµενα του τόµου αυτού είναι εισηγήσεις που οι συγγραφείς παρουσίασαν σε 
συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο το Νοέµβριο 2003, από την Ελληνική 
Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και τη Διεθνή Οµοσπονδία Δικαιωµάτων 
του Ανθρώπου µε θέµα «Κράτος, κοινωνία και µετανάστες. Όψεις της ελληνικής, 
µεσογειακής και ευρωπαϊκής εµπειρίας». Η προσέγγιση της µετανάστευσης, όχι 
ως πρόβληµα προς διαχείριση, αλλά ως κοινωνικό φαινόµενο που αναδεικνύει 
ευρύτερες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, οδήγησε στην ανάγκη 
διατύπωσης µιας σειράς ερευνητικών ερωτηµάτων µέσα από την ώσµωση και την 
ανταλλαγή διεπιστηµονικών οπτικών και προβληµατισµών. 	  

Ζητούµενο του τόµου είναι η διατύπωση ενός διεπιστηµονικού λόγου για 
τη µετανάστευση στην Ελλάδα µέσω συµβολών από το γνωστικό ορίζοντα της 
ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας εγκληµατολογίας, 
πολιτικής θεωρίας και δηµοσίου δικαίου. Μέσα στα κείµενα αποδίδεται ιδιαίτερη 
έµφαση στο ζήτηµα της κοινωνικής συµµετοχής και ένταξης των µεταναστών 
(Μίλτος Παύλου και Αθανάσιος Μαρβάκης), τις σχέσεις µετανάστευσης, 
ρατσισµού και εθνικισµού στην Ελλάδα (Λίνα Βεντούρα, Φωτεινή Τσιµπιρίδου), 
στο ζήτηµα της δεύτερης γενιάς των µεταναστών (Βασίλης Καρύδης), της 
εκπαίδευσης (Γιώργου Μαυροµµάτης-Κωννσταντίνος Τσιτσελίκης), της 
θρησκευτικής τους ελευθερίας (Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης), στο εργασιακό 
θεσµικό καθεστώς (Νίκος Σιταρόπουλος), στην εν γένει προστασίας των 
δικαιωµάτων των αλλοδαπών στη χώρα (Χρύσα Χατζή) και τέλος, στο ζήτηµα της 
ελληνικής ιθαγένειας (Λάµπρος Μπαλτσιώτης) και τη θέση των µεταναστών στην 
ελληνική πολιτική κοινότητα (Δηµήτρης Χριστόπουλος). Στον πρόλογό του, ο 
Νικηφόρος Διαµαντούρος  εννοιολογεί τη µετανάστευση ως πρόκληση για µια νέα 
προβληµατική στον τρόπο συγκρότησης του εθνικού ελληνικού αφηγήµατος. 
Αυτή η προβληµατική διατρέχει όλες τις µελέτες του συλλογικού αυτού τόµου ο 
οποίος καταλήγει µε στατιστικό παράρτηµα «Η Ελλάδα της µετανάστευσης µε 
αριθµούς» που επιµελήθηκε ο Μίλτος Παύλου. 	  
 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση των εκδόσεων Κριτική και του ΚΕΜΟ στην 
οποία µετείχαν ο Πέτρος Λυνάλδος-Ρυλµόν του Ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ, η 
Μάγια Ζίλιχ, φοιτήτρια πανεπιστηµίου Αθηνών, η Ντόρα Μπακογιάννη, τότε 
Δήµαρχο Αθηναίων, Θεόδωρος Πάγκαλος, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης 
Παπαγιαννάκης, τότε Μέλος Πολιτικής Γραµµατείας Συνασπισµού και τον Γιώργο 
Καµίνη, Συνήγορο του Πολίτη.	  
 



114 
 

7. Μιχάλη Τσαπόγα, Δηµήτρη Χριστόπουλου (επιµέλεια), 1953-2003: Τα 
δικαιώµατα στην Ελλάδα,  από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της 
µεταπολίτευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη 2004.  
ISBN 960-03-3866-3	  
Γράφουν οι : Γιώργος Μαυρογορδάτος, Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Γιάννης 
Τασόπουλος, Νίκος Παπαχρήστος, Ιφιγένεια Καµτσίδου, Ξενοφών Κοντιάδης, 
Λάµπρος Μπαλτσιώτης, Δηµήτρης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, 
Γιάννης Κτιστάκις, Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Χρύσα Χατζή, Μιχάλης Τσαπόγας, 
Δηµήτρης Δηµούλης, Αλκης Ρήγος, Γιώργος Δελλής, Ηλίας Καστανάς, Σταύρος 
Μουδόπουλος, Νίκος Σιταρόπουλος, Καλλιόπη Στεφανάκη, Άννα Φραγκουδάκη, 
Θανάσης Παπαχρίστου, Τάκης Βιδάλης,  Χαράλαµπος Ανθόπουλος, Βαγγέλης 
Μάλλιος, Σταύρος Τσακυράκης, Γιώργος Καµίνης, Δηµήτρης Σαραφιανός, 
Παναγιώτης Μαντζούφας, Μαριαλένα Τσίρλη, Πελοπίδας Δόνος, Νίκος 
Παρασκευόπουλος, Δηµήτρης Μπελαντής, Νίκος Κουλούρης, Ευτύχης Φυτράκης, 
Δηµήτρης Σπυράκος, Αντώνης Μανιτάκης, Κώστας Γιαννακόπουλος, Μιχάλης 
Πικραµένος, Παναγιώτης Βογιατζής, Νίκος Φραγκάκης, Φίλιππος Βασιλόγιαννης. 
Επίµετρο: Νίκος Αλιβιζάτος, σ. 518	  
 
 Το 1953 ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και του 
Πολίτη, η πρώτη µη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Ελλάδα, πολύ πριν εφευρεθεί το σύγχρονο ακρωνύµιο «ΜΚΟ». Η ιστορία της 
Ένωσης ταυτίζεται µε την εξέλιξη των αγώνων για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του µισού αιώνα που παρήλθε από την ίδρυσή 
της. Η παράλληλη αυτή πορεία, δυσδιάκριτη µέσα στη σηµερινή πολυχρωµία της 
κοινωνίας πολιτών, γίνεται εµφανής αν ανατρέξουµε σε χρόνους δύσκολους, 
όπου κάθε λόγος για τα δικαιώµατα προκαλούσε από υποψίες έως και διωγµούς. 
Το Δεκέµβριο του 2003, η Ένωση µε αφορµή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, 
διοργάνωσε στην Αθήνα ένα επετειακό συνέδριο στις θεµατικές κατηγορίες του 
οποίου βασίζεται η εν λόγω εκδοτική πρωτοβουλία. Ο τίτλος του βιβλίου «1953-
2003, τα δικαιώµατα στην Ελλάδα από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της 
µεταπολίτευσης» αντανακλά το µισό αιώνα ζωής της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, τα αδιέξοδα, τα κεκτηµένα και τις απορίες του λόγου 
και της πράξης των δικαιωµάτων στην Ελλάδα σε αυτή την µακρά ιστορική 
στιγµή.	  

Κατά την άποψη των επιµελητών, η συγκεκριµένη ιστορική περίοδος αποτελεί 
το κρισιµότερο στιγµιότυπο στην πορεία των ατοµικών ελευθεριών στην Ελλάδα,  
προσφέροντας γόνιµο έδαφος για διαχρονική επιστηµονική διερεύνηση. Στο 
βιβλίο αυτό, νοµικοί κυρίως, αλλά και πολιτικοί επιστήµονες, κοινωνιολόγοι και 
ιστορικοί παρουσιάζουν την εξέλιξη των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
οριοθετώντας την ιστορική διάστασή τους και αναζητώντας αποκαλυπτικούς 
παραλληλισµούς ανάµεσα στις διάφορες στιγµές και φάσεις της περιπετειώδους 
πεντηκονταετίας. Ο τόµος επιχειρεί να συµβάλει στην ανάπτυξη ενός 
προβληµατισµού σχετικού µε την ιστορικότητα των εγγυήσεων αλλά και των 
παραβιάσεων των δικαιωµάτων. Η αντίστιξη «από το τέλος του εµφυλίου στο 
τέλος της µεταπολίτευσης» σηµασιοδοτεί την οπτική υπό την οποία οι συγγραφείς 
προσεγγίζουν τα θέµατά τους, αποδίδοντας έµφαση στην εξέλιξη του 
κανονιστικού περιεχοµένου των δικαιωµάτων εντός αυτών των πραγµατικών και 
συµβολικών χρονικών ορίων της πεντηκονταετίας.	  
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Η πρώτη θεµατική ενότητα «Πολιτικό & ιδεολογικό πλαίσιο: από τον 

παρατεταµένο εµφύλιο στη µεταπολιτευτική συγκυρία», θέτει τις θεµελιώδεις 
ιστορικές παραµέτρους που συνδιαµόρφωσαν την εξέλιξη των δικαιωµάτων στην 
επίµαχη πεντηκονταετία. Από το Σύνταγµα του 1952 και τη δικτατορία, µέχρι τη 
σηµερινή κατάστρωση και ρύθµιση των «παλαιών» και «νέων» δικαιωµάτων, η 
σχετική συζήτηση υπερβαίνει το σχολαστικό νοµικό δόγµα και προτάσσει την 
ανάλυση της ιστορικής και πολιτικοκοινωνικής πραγµατικότητας. Ο Χριστόφορος 
Αργυρόπουλος ξεκινά µε µια αναδροµή στην ιστορία της Ελληνικής Ένωσης για 
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου µέσα από τις τοµές και τις συνέχειες του 
πολιτειακού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή ανδρώθηκε. Οι Γιάννης Τασόπουλος, 
Νίκος Παπαχρήστος, Ιφιγένεια Καµτσίδου και Ξενοφών Κοντιάδης παρουσιάζουν 
την πορεία των δικαιωµάτων µέσα από τα διαδοχικά συντάγµατα της εποχής 
(1952, 1975, 2001) συµπεριλαµβανοµένων και των «συνταγµατικών» 
εγχειρηµάτων της εφταετίας. Την ενότητα προλογίζει ο Γιώργος Μαυρογορδάτος.	  

 
Η δεύτερη και η τρίτη θεµατική ενότητα, «Οι περιπέτειες των δικαιωµάτων σε 

ένα κράτος εθνικόν και ιδεολόγον: ιθαγένεια και µειονότητες» και «Οι περιπέτειες 
των δικαιωµάτων σε ένα κράτος εθνικόν και ιδεολόγον: ελευθερία συνείδησης και 
ισότητα» πραγµατεύονται ζητήµατα δικαιωµάτων που συναρτώνται άµεσα µε τις 
εκδοχές εθνικής ιδεολογίας που επικράτησαν στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της 
πεντηκονταετίας αυτής. Τα ζητήµατα αυτά σήµερα διατηρούν την επικαιρότητά 
τους, καθώς, κατά κοινή οµολογία, αποτελούν ακόµη πηγές συστηµατικών 
διακρίσεων στη χώρα. Η µελέτη της ιστορίας της ελληνικής ιθαγένειας, των 
πολιτικών έναντι των µειονοτήτων, της κατάστασης της θρησκευτικής ελευθερίας 
στη χώρα, της ισότητας των δύο φύλων, της αντίρρησης συνείδησης και των εν 
γένει πολιτικών διακρίσεων, προσφέρεται ως µια εξόχως αποκαλυπτική 
αποκρυπτογράφηση των βαθύτερων στρατηγικών αποκλεισµού και ενσωµάτωσης 
που, στην πορεία των ετών αυτών, υιοθέτησε το ελληνικό κράτος, στο όνοµα των 
ίδιων των εθνικών, πολιτικών και έµφυλων του ιδεωδών. Περιέχονται κείµενα 
των Λάµπρου Μπαλτσιώτη, Δηµήτρη Χριστόπουλου, Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη, 
Γιάννη Κτιστάκι, Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Χρύσας Χατζή, Μιχάλη Τσαπόγα και 
Δηµήτρη Δηµούλη.	  
 

Η τέταρτη ενότητα,«Δικαιώµατα ως όψεις κοινωνικών καθηκόντων», επιχειρεί 
να θέσει ένα προβληµατισµό σχετικό µε το περιεχόµενο των δικαιωµάτων εκείνων 
στα οποία η πολιτική κοινότητα προσδίδει µια διττή φύση. Την ίδια στιγµή που τα 
αντιλαµβάνεται ως ατοµικές ελευθερίες, τα εννοιολογεί και ως καθήκοντα των 
ανθρώπων έναντι του συνόλου, αλλά και έναντι των άλλων ανθρώπων. Η 
ισορροπία ανάµεσα στους δύο αυτούς ρόλους δεν είναι καθόλου αυτονόητη, ούτε 
βέβαια κεκτηµένη στην Ελλάδα. Τούτο ισχύει κυρίως σε σχέση µε τα ακόµη 
επίκαιρα ελλείµµατα που αφορούν στην άσκηση παραδοσιακών αστικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων, όπως αυτό της ιδιοκτησίας και της εργασίας, όσο και 
σε σχέση µε νέες ελευθερίες που προκύπτουν από το δικαίωµα σε µια βιώσιµη 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος καθώς και µε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
ελληνική πολιτεία αντιλαµβάνεται το δικαίωµα στο άσυλο. Γράφουν οι Γιώργος 
Δελλής, Ηλίας Καστανάς, Σταύρος Μουδόπουλος, Νίκος Σιταρόπουλος και η 
Καλλιόπη Στεφανάκη. Προλογίζει ο Άλκης Ρήγος.	  
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Η πέµπτη ενότητα που προλογίζεται από την Άννα Φραγκουδάκη, 

τιτλοφορείται «Ήθη και δικαιώµατα». Όπως ο τίτλος προδίδει, το ενδιαφέρον εδώ 
στρέφεται γύρω από τις επιδράσεις – εµπόδια και ενίοτε ωθήσεις – που δέχεται η 
διεύρυνση του κανονιστικού περιεχοµένου των δικαιωµάτων από τις κυρίαρχες 
αντιλήψεις περί ηθικής µέσα σε µια πολιτική κοινότητα. Εξάλλου, όπως όλες οι 
κοινότητες, έτσι και η ελληνική µάλλον δύσκολα µπορεί να αποσυνδέσει το 
δίκαιο ή το νόµιµο από αυτό που φρονεί καλό ή ηθικό. Τέτοιου είδους 
αγκυλώσεις διερευνώνται και εντοπίζονται σε σχέση µε τις δικαιικές ελλείψεις 
της ελληνικής νοµοθεσίας (και κατ’ επέκταση της κοινωνίας) έναντι σύγχρονων 
προκλήσεων στη γενετική ταυτότητα, τη γενετήσια ελευθερία, την ελευθερία του 
τύπου και την ίδια την οικογένεια. Γράφουν οι Θανάσης Παπαχρίστου, Τάκης 
Βιδάλης, Χαράλαµπος Ανθόπουλος, Βαγγέλης Μάλλιος και Σταύρος Τσακυράκης. 	  

 
Η έκτη ενότητα τιτλοφορείται «Δικαιώµατα ιδιωτικότητας και συµµετοχής».Τα 

κείµενα πραγµατεύονται την συνύπαρξη – κατά κύριο λόγο τη σύγκρουση – 
µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού χώρου, ως δύο συµπληρωµατικών και 
ταυτόχρονα ανταγωνιστικών επιπέδων άσκησης δικαιωµάτων. Η ιστορία της 
µετεµφυλιακής Ελλάδας κληροδοτεί εξαιρετικά γόνιµο πεδίο στοχασµού πάνω 
στα δικαιώµατα ως µέσα πολιτικού αγώνα. Η ελευθερία της συνάθροισης και η 
ακαδηµαϊκή ελευθερία µαρτυρούν µε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο τις 
µεταβάσεις που δροµολογούνται µέσα στην ελληνική πολιτεία όχι µόνο σε σχέση 
µε το εύρος των ελευθεριών αυτών, αλλά και µε τον τρόπο που προσλαµβάνονται 
από την ίδια την κοινωνία. Αντίστοιχα συνάγονται και από την δειλή µα σταδιακή 
διεύρυνση του δικαιώµατος στο απόρρητο επικοινωνίας µέσα από τις σχετικές 
καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
αλλά και την αναοριοθέτηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων της 
ανθρώπινης προσωπικότητας που απειλούνται από την ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών. Γράφουν οι Δηµήτρης Σαραφιανός, Παναγιώτης Μαντζούφας, 
Μαριαλένα Τσίρλη, Πελοπίδας Δόνος και προλογίζει ο Γιώργος Καµίνης. 	  

 
Η έβδοµη ενότητα «Εξουσία και καταστολή: από την αντικατασκοπευτική στην 

αντιτροµοκρατική συγκυρία»κατέλαβε το κατ’ εξοχήν πεδίο επίδρασης των 
πολιτικών περιπετειών στα συνταγµατικά δικαιώµατα, ακριβώς επειδή η 
απρόσκοπτη άσκηση των συγκεκριµένων δικαιωµάτων αποτελεί ευθεία πολιτική 
συµµετοχή, ενώ για το κράτος συχνά αποτελεί την ενσάρκωση της πολιτειακής 
απειλής. Τα αποτελέσµατα των αγώνων απέναντι στα εκάστοτε καθεστώτα 
δηµιουργούν πραγµατικότητες που ορµητικά επηρεάζουν την καθηµερινότητα 
όλων των ανθρώπων, ακόµη και αυτών που διαλέγουν την αποχή. Η διαχρονική 
µελέτη των συγκεκριµένων δικαιωµάτων υπό το φως των αντίστοιχων πολιτικών 
εξελίξεων, διαλύει την ψευδαίσθηση µιας δήθεν γραµµικής και µονόδροµης 
εξέλιξης. Έτσι, λόγου χάριν, στο πεδίο της ποινικής καταστολής, οι «τεχνικές» 
επιλογές του µετεµφυλιακού και του αντιτροµοκρατικού νοµοθέτη µπορούν ν’ 
αποτελέσουν συγκρίσιµα µεγέθη. Προλογίζει ο Νίκος Παρασκευόπουλος και 
γράφουν οι Δηµήτρης Μπελαντής, Ευτύχης Φυτράκης, Δηµήτρης Σπυράκος και 
Νίκος Κουλούρης. 	  
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Η όγδοη ενότητα «Θεσµοί & εγγυήσεις: δικαστική & διεθνής προστασία,  µη 
κυβερνητικός χώρος» ολοκληρώνει τη θεµατολογία του βιβλίου αποτιµώντας τις 
διαδικασίες προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωµάτων, είτε αυτές 
στηρίζονται στο θεσµικό εξαναγκασµό της πολιτείας, είτε στη συναίνεση της 
έναντι διεθνών εξελίξεων. Κοµβικό σηµείο στην αντίστοιχη ιστορική εξέλιξη 
αποτελεί η είσοδος της διεθνούς προστασίας των δικαιωµάτων στο ελληνικό 
πολιτειακό προσκήνιο. Το διεθνές δίκαιο, σε όλες τις εκδοχές του (ΟΗΕ, 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκή Ένωση), 
αναοριοθετεί το πλέγµα εγγυήσεων αλλά και το κανονιστικό περιεχόµενο των 
δικαιωµάτων καθ’ εαυτό. Μαζί µε τους θεσµικούς µηχανισµούς, δηλαδή την 
παραδοσιακή δικαστική προστασία και το διεθνές δίκαιο, εξετάζονται οι µορφές 
διάχυσης των εγγυήσεων στην κοινωνία των πολιτών, ο ρόλος της επιστηµονικής 
κοινότητας και του µη κυβερνητικού χώρου. Όπως και στις προηγούµενες 
ενότητες, έτσι και εδώ διαγράφεται σαφής η υπαγωγή των σχετικών µε τα 
δικαιώµατα στρατηγικών στην πολιτική συγκυρία. Την ενότητα εισάγει ο Αντώνης 
Μανιτάκης και γράφουν οι Κώστας Γιαννακόπουλος, Μιχάλης Πικραµένος,  
Παναγιώτης Βογιατζής, Νίκος Φραγκάκης και Φίλιππος Βασιλόγιαννης.	  

Το επίµετρο αυτού του τόµου ανήκει στο Νίκο Αλιβιζάτο, πρώην πρόεδρο της 
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.	  

 
Βιβλιοκρισία από Βασίλη Καρύδη σε: Βιβλιοδρόµιο, Τα Νέα, Σαββατοκύριακο 22-
23 Οκτωβρίου 2005, σ.12-13:  «Ποιο δικαίωµα ζυγίζει περισσότερο;»	  
 
8. Dimitris Christopoulos, Dimitris Hormovitis (editors), The Ombudsman in 
Southeastern Europe, ΕκδόσειςAnt. N. Sakkoulas, Bruylant, Αθήνα-Βρυξέλλες, 
2005.  
ISBN: 2-8027-1958-0	  
Περιέχειµελέτεςτων: Dimitris Hormovitis, Dimitris Christopoulos, Nikiforos 
Diamandouros, Mavija Bartolic, Miltos Pavlou, Christos Tsaitourides, Hilmi 
Hashari, Maria Yordanova, Chryssi Hatzi, Andreas Takis, Alexandra Dellis, Ioanna 
Koufaki, Emilia Liaska, σ. 284 µεταπαραρτήµατα.	  
 
Ο συλλογικός αυτός τόµος είναι µια απόπειρα εισαγωγής στη θέση και λειτουργία 
του θεσµού του Οmbudsman στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µετά το τέλος του 
ψυχρού πολέµου.  Οι επί µέρους συµβολές είναι προϊόν των πρώτων πέντε ετών 
δράσης του προγράµµατος «Ευνοµία» του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, το 
οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τα Δικαιώµατα 
του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ο Ombudsman, µολονότι ως θεσµός 
γεννήθηκε σε ένα πολιτειακό περιβάλλον το οποίο ελάχιστα κοινά παρουσιάζει µε 
τις µεταβατικές δηµοκρατίες των Βαλκανίων, απεδείχθη µια εξαιρετικά χρήσιµη 
θεσµική συνταγή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήδη από τα τελευταία χρόνια της 
δεκαετίας του ’90, όπου, υπό το καθεστώς κυρίως έξωθεν πιέσεων, όλα πλέον τα 
κράτη της Βαλκανικής, απέκτησαν Συνηγόρους του Πολίτη. Η πρακτική αδυναµία 
κατοχύρωσης εγγυήσεων άσκησης δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη εγγράφεται ως ιστορικό παρακολούθηµα της 
πολιτειακής ανεπάρκειας για τη δηµιουργία υλικών και πολιτικών όρων για την 
άσκηση αυτών των δικαιωµάτων.  Οι ανεπάρκειες αυτές εντοπίζονται στο σκληρό 
πυρήνα της εγγυητικής και νοµιµοποιητικής λειτουργίας των Συνταγµάτων.  Για 
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τους προηγούµενους λόγους, εγχειρείται επίσης η ενίσχυση των 
διαµεσολαβητικών θεσµών τύπου ombudsman. 	  
Το βιβλίο αποτελείται από τρία µέρη:	  

Μια εισαγωγή στην οποία οι επιµελητές θέτουν την προβληµατική και τις 
λειτουργικές ανάγκες, την ικανοποίηση των οποίων στοχεύει να ικανοποιήσει το 
εγχειρίδιο αυτό. Ο DimitrisHormovitis παρουσιάζει το πρόγραµµα υπό την αιγίδα 
του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευση του βιβλίου. Oι Dimitris 
Christopoulos & Nikiforos P. Diamandouros στη µελέτη  τους «Traditional Human 
Rights Protection Mechanisms and the Rising Role of Mediation in Southeastern 
Europe» επιχειρούν να εντάξουν την θεσµική ύπαρξη του Ombudsman σε ένα 
εξελικτικό παράδειγµα προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου και ανάπτυξη της 
λογοδοσίας του κράτους (πρβλ. ανάλυση δηµοσιευµάτων). Ο Dimitris 
Christopoulos στη µελέτη του «From institution building to confidence building» 
κάνει µια προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της πενταετούς εµπειρίας οικοδόµησης 
θεσµών στα Βαλκάνια συνάγοντας κάποια συµπεράσµατα ως προς το τι είναι το 
δέον γενέσθαι σε τέτοιες διαδικασίες (πρβλ. ανάλυση δηµοσιευµάτων) .	  

Το πρώτο µέρος αποτελείται από εφτά συµβολές αξιωµατούχων όλων των 
θεσµών στη Βαλκανική. Οι συµβολές αυτές δοµήθηκαν πάνω στο πρότυπο ενός 
ερωτηµατολογίου που συνέταξαν οι επιµελητές (σ. 16-17) στις ερωτήσεις του 
οποίου επιχειρείται µια χαρτογράφηση των εν λόγω θεσµών, παρέχοντας υλικό 
για µια συγκριτική επισκόπηση. Από τις σελίδα 41 ως τη σελίδα 140 γίνεται 
αναλυτική παρουσίαση των Ombudsman της Αλβανίας, της Οµοσπονδίας της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας από τη MarijaBartolic, της Ελλάδας από τους 
MiltoPavlou-Christos Tsaitourides, του Κοσόβου από τον HilmiJashari, της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας από τη Maria 
Jordanova. Ας σηµειωθεί ότι οι Συνήγοροι Αλβανίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δηµοκρατίας Μακεδονίας, και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έστειλαν κείµενα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας του θεσµού για το λόγο αυτό και δε δίνονται τα ονόµατα 
συγγραφέων, ενώ η συµβολή της Βουλγαρίας αφορά το σχέδιο νόµου που τον 
καιρό εκείνο είχε κατατεθεί στη Βουλγάρικη Βουλή, χωρίς ακόµη να είχε 
ψηφιστεί ή διοριστεί Συνήγορος του Πολίτη.  	  

Το δεύτερο µέρος του βιβλίου τιτλοφορείται «Introspection of the Greek 
experience» και αποτελείται από πέντε κείµενα ειδικών επιστηµόνων και Βοηθών 
Συνηγόρων, τα οποία εισάγουν στη θεσµική προβληµατική που αναπτύσσεται 
εντός του Συνηγόρου του Πολίτη περίπου έξι χρόνια µετά τη δηµιουργία του. Οι 
συγγραφείς εκφράζουν απόψεις προσωπικές και επελέγησαν αφού 
ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπόνησης µελέτης σε 
συγκεκριµένες θεµατικές. Η Chryssi Hatzi στη µελέτη της «The Ombudsman in a 
complementary relation with the judiciary» παρουσιάζει τις σχέσεις Συνηγόρου 
και δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο του 1997 
και υπεραµύνεται της διακριτότητας και συµπληρωµατικότητας των δύο θεσµών. 
Ο AndreasTakis στη µελέτη «Ombudsmanship, Human Rights and the Rule of Law” 
υποστηρίζει µια µη φορµαλιστική αντίληψη κράτους δικαίου την οποία καλείται 
να υπηρετεί ο Συνήγορος ως θεσµός εξωδικαστικής λογοδοσίας. Η Alexandra 
Dellis (“Compliance of public administration with Ombudsman 
recommendations”) τεκµηριώνει το βαθµό (µη) συµµόρφωσης της διοίκησης στις 
γνωµοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Ioanna Koufaki τη συµβολή του 
Συνηγόρου στη εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος («The 
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contribution of the Ombudsman to the implementation and enforcemen tof the 
EU environmental legislation»), ενώ η Emilia Liaska παρουσιάζει τη θέση του 
θεσµού σε δίκτυα διεθνούς συνεργασίας («Policy networks for developing 
international cooperation»). Τέλος, ο Miltos Pavlou τις ευαίσθητες σχέσεις 
Συνήγορου του Πολίτη µε ταΜΜΕ («The Ombudsman and the media: towards a 
public communication policy»). 	  
Δ. Το τελευταίο µέρος του βιβλίου είναι παράρτηµα στο οποίο παρουσιάζονται 
κωδικοποιηµένες όλες οι εθνικές νοµοθεσίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά 
µε Ombudsman. 	  
 
9. Dimitris Christopoulos (editor), Interdisciplinary approaches to the 
minority and migration phenomena: the Greek experience since the end f the 
Cold War.Summary report of the conference on the occasion of KEMO’s 10th 
annual celebration, Aθήνα,  2007.  
 
Περιέχει κείµενα των: Labros Baltsiotis, Dimitris Christopoulos, Yannis Ktistakis, 
Giorgos Mavromatis, Antigoni Papanikolaou, Miltos Pavlou, Miranda Terzopoulou, 
Konstantinos Tsitselikis, Athena Skoulariki, Fotini Tsibiridou, Lina Venturas. 	  
 
(Το τετράδιο εργασίας βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Κέντρου 
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων www.kemo.gr) 
 
Η δηµιουργία του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων το 1996 είναι ενδεικτική 
της ανάδυσης ενός νέου στοχασµού σχετικά µε την ετερότητα. Με αφορµή τα 
δέκα χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, το 
Δεκέµβριο 2006 διοργανώθηκε στην Αθήνα διεπιστηµονικό συνέδριο το οποίο 
επεχείρησε να εστιάσει σε θεµατικές ενδιαφέροντος όλων των γνωστικών 
αντικειµένων που ασχολούνται µε τα ζητήµατα ιστορικών µειονοτήτων και νέων 
µεταναστευτικών κοινοτήτων µε συµβολές από το χώρο των κοινωνικών, 
πολιτικών, ανθρωπιστικών επιστηµών και σπουδών του πολιτισµού. 	  

Η διεθνής κινητικότητα σε σχέση µε τα µειονοτικά και µεταναστευτικά 
ζητήµατα µε το τέλος του ψυχρού πολέµου δεν ήταν δυνατόν να αφήσει 
ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Η επιβίωση/αναβίωση ή ακόµη και η πολιτική 
ριζοσπαστικοποίηση του παραδοσιακού µειονοτικού λόγου δείχνει πως πλέον η 
επιβεβληµένη λήθη που κυριάρχησε σε σχέση µε τις µειονότητες στο δεύτερο µισό 
του 20ου αιώνα είναι µια εξαντληµένη συνταγή για την Ελλάδα. Η ετερότητα 
(ξανα)γίνεται ορατή: είτε ως περιφερειακή εστία µειονοτικής συσπείρωσης και 
αντιπαράθεσης, είτε ως τοπική κίνηση προστασίας γλωσσών και πολιτισµών που 
ηγεµονικά παραγκωνίζονται. Είναι πλέον προφανές πως στη χώρα υπάρχει κάτι 
ποιοτικά και ποσοτικά ισχυρότερο από «µια µειονότητα, τη µουσουλµανική της 
Θράκης». Ταυτόχρονα µε την αναβίωση του διεθνούς πολιτικού και ακαδηµαϊκού 
ενδιαφέροντος σε σχέση µε τις ιστορικές µειονότητες, το τέλος του ψυχρού 
πολέµου ακολουθείται από µείζονες µεταναστεύσεις πληθυσµών, οι οποίες 
ανατρέπουν τα κατεστηµένα δεδοµένα στις χώρες προέλευσης και υποδοχής των 
µεταναστών.  Είναι κοινός τόπος πλέον πως η µετανάστευση προς την Ελλάδα 
από το τέλος του ψυχρού πολέµου και µε την είσοδο του 21ου αιώνα, έχει αλλάξει 
όλες τις πιθανές – δηµογραφικές, οικονοµικές, πολιτισµικές, κτλ - 
χαρτογραφήσεις της. Η Ελλάδα της µετανάστευσης είναι πλέον γεγονός και η 



120 
 

αναφορά στην «πολυπολιτισµικότητα» έχει πλέον γίνει κοινός τόπος του 
ελληνικού πολιτικού και ακαδηµαϊκού λόγου ενώ αντιθετικές σηµασιοδοτήσεις 
του όρου έχουν ελάχιστα διερευνηθεί. Οι προηγούµενες ανακατατάξεις 
αντανακλώνται και στο πεδίο του στοχασµού σχετικά µε τα φαινόµενα 
ετερογένειας που εντοπίζονται στον ελληνικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια παρατηρείται µια άνθιση σπουδών και ερευνών που 
ασχολούνται µε το µειονοτικό και το µεταναστευτικό φαινόµενο, µέσα στους 
πανεπιστηµιακούς χώρους αλλά και εκτός αυτών. 	  

Το συλλογικό αυτό τοµίδιο περιέχει σε µορφή περίληψης τα πρακτικά του 
συνεδρίου που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων µε αφορµή 
τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του, µε τίτλοΔιεπιστηµονικές προσεγγίσεις του 
µειονοτικού και µεταναστευτικού φαινοµένου:  η ελληνική συγκυρία µετά το τέλος 
του ψυχρού πολέµου. Στόχος του είναι να εισάγει το διεθνές κοινό στον 
προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού και να δώσει 
το µεθοδολογικό και ιδεολογικό στίγµα του ΚΕΜΟ έξω από την Ελλάδα. »Ο τόµος 
αυτός είναι προϊόν στης δουλειάς της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, το 
κάθε µέλος της οποίας ανέλαβε να παρουσιάσει τα πορίσµατα των επί µέρους 
θεµατικών του συνεδρίου µε τρόπο χρηστικό και σύντοµο, σύµφωνα µε 
προδιαγραφές που τέθηκαν από το Γραφείο του Επιτρόπου. 	  

Η Λίνα Βεντούρα παρουσίασε τις εισηγήσεις και την εν γένει προβληµατική 
της 1ης ενότητας «The Indigenous and the alien: perceptions, concepts and 
representations» . Η Λίνα Βεντούρα µε τον Μίλτο Παύλου, τη δεύτερη ενότητα 
«Migration: defining the empirical object of the research», η Αντιγόνη 
Παπανικολάου την τρίτη ενότητα «Continuities and ruptures of policies on the 
minority inThrace», ο Γιώργος Μαυροµάττης την ενότητα «Εducation and 
alterity: Positions and oppositions», ο Γιάννης Κτιστάκις την ενότητα  «The 
instrumentalization of religion», ο Κωσταντίνος Τσιτσελίκης την ενότητα 
«Languages and culture: The negotiation of alterity», ο Μίλτος Παύλου την 
ενότητα «Facing the present and the future of migration», ο Λάµπρος 
Μπαλτσιώτης την ενότητα «Τhe boundaries of nation undern egotiation: 
nationality, homogeneia/diaspora», η Μιράντα Τερζοπούλου την ενότητα 
«Talking about us: Alterityas “subject”», η Αθηνά Σκουλαρίκη την ενότητα 
«Public discourse and political culture», ο Δηµήτρης Χριστόπουλος, την ενότητα 
«Normative approaches of the status of national-religiou sminorities and 
migrants» και η Φωτεινή Τσιµπιριδου την ενότητα µε τίτλο «Social theory, 
research, methodology». Ο υπογράφων είχε την ευθύνη του συντονισµού της 
έκδοσης και τη διατύπωση των καταληκτικών συµπερασµάτων. 	  
 
           	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση επίκουρου καθηγητή στο 
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον 
Δεκέµβριο 2007:	  
 
10. Γιάννης Ζιώγας, Λεωνίδας Καραµπίνης, Γιάννης Σταυρακάκης, Δηµήτρης 
Χριστόπουλος (επιµέλεια) Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα, Εκδόσεις Νεφέλη, 
Πλατφόρµες, Αθήνα 2008.  
ΙSΒΝ: 978-960-211-862-7	  



121 
 

Περιέχει κείµενα των: Λ. Καραµπίνη, Γ. Ζιώγα, Μ. Τζιαντζή, Τ. Κωστόπουλου, Ν. 
Βαλαωρίτη, Δ. Χριστόπουλου, Γ. Θεοδόση, Σ. Τσακυράκη, Χ. Αργυρόπουλου, Α. 
Τάκη, Δ. Δηµούλη, Γ. Σταυρακάκη, Ν. Σεβαστάκη, Α. Αθανασίου, Ν. 
Παναγιωτόπουλου, Θ. Λίποβατς, σ. 357 µε τα παραρτήµατα.	  
 
Λογοκρισία υπάρχει. Αυτή είναι η παραδοχή αφετηρίας αυτού του συλλογικού 
τόµου. Ένας συλλογικός τόµος συνεύρεσης κοινωνικών επιστηµόνων, ερευνητών, 
εικαστικών καλλιτεχνών, ποιητών και δηµοσιογράφων µε θέµα το λογοκριτικό 
φαινόµενο. Νησίδες παραδοσιακών µορφών καταστολής της ελευθερίας της 
τέχνης, της έκφρασης ή του τύπου από δηµόσιες αρχές επιβιώνουν ακόµη και 
σήµερα. Ωστόσο, αυτό που περισσότερο από ποτέ χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 
συγκυρία είναι οι λιγότερο ορατές, αλλά ενίοτε πιο δραστικές, εκδοχές 
αυτοπεριορισµού του ανθρώπινου λόγου, στο όνοµα ετερόκλητων σκοπιµοτήτων. 
Τα κείµενα του βιβλίου ασχολούνται και µε τις δύο αυτές εκδοχές, προτάσσοντας 
έναν διεπιστηµονικό συνδυασµό του βιωµατικού µε τον αναλυτικό λόγο και 
τεκµηριώνοντας την επικαιρότητα και τη σηµασία της προβληµατικής της 
λογοκρισίας µε αναφορά στις ίδιες τις πράξεις εικαστικής λογοκρισίας στην 
Ελλάδα, από το 1945 µέχρι και σήµερα. Η απροθυµία τµηµάτων της ελληνικής 
κοινωνίας και του κράτους να εξοικειωθούν ή, έστω, να ανεχθούν αυτό που 
ηθικά ή πολιτικά αποστρέφονται έχει για χρόνια τώρα κρατήσει το σχετικό 
δηµόσιο διάλογο στο περιθώριο. Δεν προκαλεί εποµένως έκπληξη ότι, αν και 
κατά καιρούς υπήρξαν µεµονωµένες προσεγγίσεις και ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
έως σήµερα δεν έχει επιτευχθεί η ευρύτερη ανάδειξη του ζητήµατος, στη βάση 
µιας συνάρθρωσης του καλλιτεχνικού αιτήµατος µε την ερευνητική οπτική. 
Τούτος ο τόµος, φορέας µαρτυριών αλλά και ποικίλων ερευνητικών 
προσεγγίσεων, επιχειρεί να ανατρέψει αυτήν την εικόνα και να αποτελέσει µια 
διαρκή πρόκληση αναστοχασµού.	  
Πρόκειται για το εκδοτικό επιστέγασµα µιας προσπάθειας της οποίας την 
εµβληµατική αφετηρία αποτέλεσε η 10η Δεκεµβρίου 2003, ηµεροµηνία 
αποκαθήλωσης του εικαστικού έργου Aspergesme του καλλιτέχνη 
ThierrydeCordier από την έκθεση Outlook. Το βιβλίο επιχειρεί έναν παραγωγικό 
συνδυασµό βιωµατικού και αναλυτικού λόγου σε σχέση µε το φαινόµενο της 
λογοκρισίας. Eιδικότερα, ο τόµος διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: - 
"Βιώνοντας τη λογοκρισία", µε κείµενα των: Λ. Καραµπίνη, Γ. Ζιώγα, Μ. Τζιαντζή, 
Τ. Κωστόπουλου και Ν. Βαλαωρίτη - "Λογοκρισία και δικαιώµατα", µε κείµενα 
των: Δ. Χριστόπουλου, Γ. Θεοδόση, Σ. Τσακυράκη, Χ.Δ. Αργυρόπουλου, Α.Χ. 
Τάκη και Δ. Δηµούλη - "Αντινοµίες ελυθερίας/λογοκρισίας", µε κείµενα των: Γ. 
Σταυρακάκη, Ν. Α. Σεβαστάκη, Α. Αθανασίου, Ν. Παναγιωτόπουλου και Θ. 
Λίποβατς - "Πράξεις ελληνικής εικαστικής λογοκρισίας", σε επιµέλεια και 
σχολιασµό του Γ. Ζιώγα.	  
Η ενότητα «Λογοκρισία και δικαιώµατα» υπό την επιµέλειά µου, πραγµατεύεται 
κατά µείζονα λόγο το ζήτηµα της κρατικής λογοκρισίας σε περιπτώσεις έργων 
τέχνης τα οποία κρίθηκαν βλάσφηµα, αλλά και τις αντιστάσεις που µπορεί να 
παρέχει εναντίον της λογοκρισίας το νοµικό οπλοστάσιο των δικαιωµάτων. Η 
ενότητα συνιστά µια συµβολή στη επιχειρηµατολογία των σταθµίσεων που 
επιτελούνται µεταξύ ελευθερίας και λογοκρισίας από το χώρο της φιλελεύθερης 
νοµικής θεωρίας (Τσακυράκης, Θεοδόσης, Τάκης), το νοµικό θετικισµό (Χ. 
Αργυρόπουλος) και την µαρξιστική θεωρία του δικαίου (Δηµούλης). Η ενότητα 
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εκκινεί µε µια εισαγωγή του επιµελητή «Λογοκρισία και δικαιώµατα: Από τα 
σκίτσα του Μωάµεθ στην ελληνική βλασφηµία» στην οποία, µεταξύ άλλων, 
παρουσιάζονται τα κείµενα της ενότητας καθώς και ο επιχειρηµατολογικός µίτος 
που τα συνδέει. Τα κείµενα δεν συγκλίνουν ούτε στην ιδεολογική τους αφετηρία, 
ούτε στο θεωρητικό τους συµπέρασµα. Οι συγγραφείς, επιφανείς έλληνες 
νοµικοί, µε εκτεταµένη ερευνητική, θεωρητική, αλλά και δικανική παρουσία στο 
θέµα της ελευθερίας της τέχνης ορµώνται από αποκλίνουσες θέσεις οι οποίες 
είναι εµφανείς ακόµη και σε µη νοµικό αναγνώστη.  Έναντι άλλων, οι παραδοχές 
ότι «δεν έχει νόηµα να είµαστε υπέρ της ελευθερίας έκφρασης αποκλειστικά για 
λόγους ‘αρχής’[παρά µόνον] εναντίον συγκεκριµένων φορέων εξουσίας που 
έχουν συµφέρον να φιµώσουν ορισµένους λόγους σε ορισµένο πεδίο» (Δηµούλης) 
και το ότι «η µεροληπτική διάθεση της φιλελεύθερης παράδοσης υπέρ του 
ανεπιφύλακτου της ελευθερίας της τέχνης δεν αποτελεί µια ροµαντική διαίσθηση 
αλλά θέση αρχής» (Τάκης) είναι εξ ορισµού όχι απλώς αντίθετες αλλά και 
ανταγωνιστικές. Τέτοιες αντιθέσεις δίνουν, κατά την άποψή µου, ένα πρόσθετο 
θεωρητικό ενδιαφέρον στην ενότητα αυτή τα κείµενα της οποίας ωστόσο 
διέπονται από ένα κοινό πρακτικό «δια ταύτα» µε κανονιστικές προεκτάσεις: την 
ανίχνευση σταθµίσεων και  στοχασµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις ελευθερίας της 
τέχνης µε τους περιορισµούς της σε µια φιλελεύθερη-δηµοκρατική πολιτειακή 
τάξη. 	  
 
11. Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια), Το ανοµολόγητο ζήτηµα των 
µειονοτήτων στην ελληνική έννοµη τάξη, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008.  
ISBN 978-960-218-602-2	  
Περιέχει κείµενα των: Ν. Αλιβιζάτου, Δ. Δηµούλη, Σ. Παπαπολυχρονίου, Μ. 
Τσαπόγα, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου, σ. 216. 	  
 
Το θέµα των µειονοτήτων στην Ελλάδα έχει καταδικαστεί σε µια ιδιότυπη 
πολιτειακή αφάνεια. Το βιβλίο αυτό πραγµατεύεται τη θέση των µειονοτήτων 
στην ελληνική εθνική ιδεολογία και έννοµη τάξη υπό το πρίσµα της έννοιας του 
ανοµολόγητου. Το ανοµολόγητο: «αυτό που δεν είναι δυνατό να ανακοινώσει 
κάποιος», «αυτό που δεν παραδέχεται κάποιος», το «αφανέρωτο», το «κρυφό» 
«αυτό που δεν µπορεί εύκολα να περιγραφεί», «που δεν είναι δυνατό να 
αναφερθεί λόγω ακαταλληλότητας του περιεχοµένου του». Δύσκολα µπορεί 
κανείς να βρει πιο κατάλληλη εφαρµογή και χρήση του όρου απ’ότι στα ζητήµατα 
που άπτονται της ιστορίας και της θέσης των µειονοτήτων στην ελληνική έννοµη 
τάξη. Όσο κρίσιµη είναι η νοµική ανάλυση στα κείµενα του εν λόγω συλλογικού 
τόµου, τόσο απαραίτητα είναι τα εργαλεία πολιτικής θεωρίας, συνταγµατικής 
ιστορίας, ιστορίας των εννοιών και αντιλήψεων καθώς και στοιχεία ψυχολογίας 
που συνοδεύουν τη νοµική επιχειρηµατολογία σε ένα διεπιστηµονικό συνεχές µε 
κατάληξη µια δικαιωµατοκρατική αντίληψη των δικαιωµάτων των µειονοτήτων.  
Αντί για την µετεµφυλιακή επιβεβληµένη αποσιώπηση που κυριάρχησε στη χώρα 
µας σχετικά µε τις µειονότητες ή, αντιστρόφως, αντί για τον καθαγιασµό του 
δικαιώµατος στη διαφορά και άλλα ποµπώδη µε τα οποία εξοικειωθήκαµε 
εσχάτως στην Ευρώπη - έστω και για λόγους πολιτικής ρητορικής - το κρίσιµο 
διακύβευµα σε σχέση µε τις µειονότητες είναι τα απλά, γνωστά σε όλους αλλά 
και για όλους, δικαιώµατα των ανθρώπων.  Όλων των ανθρώπων.Αυτό είναι τo 
‘ανοιχτό’ συµπέρασµα, το οποίο συνάγεται από τα κείµενα που συνθέτουν αυτό 
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τον συλλογικό τόµο. Το συµπέρασµα είναι «ανοιχτό» υπό την έννοια ότι τα 
κείµενα δεν διέπονται από µια ενιαία θεωρητική συλλογιστική πρόσληψης των 
µειονοτικών δικαιωµάτων. Οι συγγραφείς, νοµικοί µε θητεία στο χώρο των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προερχόµενοι ωστόσο από ετερόκλητους θεωρητικούς 
χώρους, προσεγγίζουν το µειονοτικό φαινόµενο, αναδεικνύοντας µε κριτικό 
πνεύµα ελλείµµατα δηµοκρατίας και διαφάνειας που αφορούν τόσο τη θέση των 
µειονοτικών ανθρώπων στην ελληνική έννοµη τάξη όσο και τη θέση των 
µειονοτήτων στην κοινωνική έρευνα. 	  
Το βιβλίο ξεκινά µε µια εισαγωγή του επιµελητή στην οποία αναλύεται η όλη 
προβληµατική του «ανοµολόγητου» που διέπει τα κείµενα του βιβλίου. Στη 
συνέχεια (Τσιτσελίκης-Χριστόπουλος) αναδεικνύεται µια ιστορική περίοδος όπου 
τα ζητήµατα των µειονοτήτων τέθηκαν υπό κάποια σχετική δηµόσια και νοµική 
διαβούλευση, σε αντίθεση µε το πατερναλιστικό καθεστώς που διέπει ως και 
σήµερα (λιγότερο σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν) τις µειονοτικές θρησκείες 
«υπό τη σκιά της επικρατούσης θρησκείας», το οποίο παρουσιάζεται κριτικά στο 
επόµενο κείµενο (του Μ.Τσαπόγα).  Στα δύο κείµενα που ακολουθούν,  
κατεξοχήν µελέτες νοµικής θεωρίας, αναδεικνύεται αφενός µεν ο «ερµηνευτικός 
πλουραλισµός ως όρος ένταξης των µειονοτικών αξιών στο δίκαιο» 
(Παπαπολυχρονίου) και αφετέρου η έννοια της µειονότητας ως «θεµελιωδώς 
αµφισβητούµενη έννοια» στην ελληνική έννοµη τάξη µε νοµολογιακά 
παραδείγµατα που καθιστούν την µειονοτική πραγµατικότητα κατά κυριολεξία 
νοµικά αόρατη (Δηµούλης). Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται µια ανασκόπηση 
της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου υπό το 
πρίσµα των περιορισµών «δηµόσιας τάξης» που θέτουν τα µειονοτικά στην 
Ελλάδα (Παπαστυλιανός) ενώ στο τελευταίο κείµενο  (του Ν. Αλιβιζάτου) 
επιχειρείται µια εννοιολόγηση του δικαιώµατος στη θρησκευτική ελευθερία 
«µεταξύ κοινοτισµού και ισότητας».	  
Το Ανοµολόγητο ζήτηµα των µειονοτήτων στην Ελληνική έννοµη τάξη αποτελεί 
ένα εγχείρηµα αναστοχαστικής νοµικής θεώρησης του µειονοτικού φαινοµένου 
µια δωδεκαετία µετά την πρώτη συλλογική προσπάθεια που κατεγράφη στο 
Μειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα το 1997. Το εγχείρηµα αυτό εγγράφεται σε 
µια ακαδηµαϊκή στράτευση ανάδειξης του δικαιωµατοκρατικού κενού σε σχέση µε 
τη θέση των µειονοτήτων στην ελληνική έννοµη τάξη, αλλά σταδιακά µαρτυρά 
και µια γνωσεολογική στροφή στο επίπεδο της θέσης των µειονοτήτων, ως 
γνωστικού ζητήµατος πλέον, στην ελληνική κοινωνική έρευνα κατά τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα. Το βιβλίο αναζητεί τη συσχέτιση των δύο επιπέδων σε µια 
προσπάθεια εδραίωσης της κριτικής διεπιστηµονικότητας στη µελέτη του 
µειονοτικού φαινοµένου µε κεντρικό άξονα τη νοµική και πολιτική θεωρία. Στην 
Ελλάδα της δεκαετίας του ’90, όταν για πρώτη φορά αρθρώθηκε το σχετικό 
εγχείρηµα ενασχόλησης µε το µειονοτικό φαινόµενο, όλοι οι µελετητές του 
τοποθετούνταν (εξαιτίας του ότι ασχολούνταν µε τις µειονότητες) αν όχι σε 
κοινές, τουλάχιστον σε όµορες θεωρητικές αφετηρίες. Στις µέρες µας – µια 
δεκαπενταετία µετά - η ενασχόληση µε τα µειονοτικά δεν συνεπάγεται κανενός 
τέτοιου είδους «συγγένεια». Πλέον, για τα µειονοτικά µπορούµε να συµφωνούµε 
και να διαφωνούµε, όπως για το οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο, εφόσον 
πλέον έχουµε διαβεί τη σφαίρα του ‘ανοµολόγητου’. Αυτή την κατεύθυνση 
επιχειρεί να σφυρηλατήσει και ο εν λόγω συλλογικός τόµος.   	  
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To βιβλίο παρουσιάστηκε από τον Στέφανο Πεσµαζόγλου σε εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από το ΚΕΜΟ και τις Εκδόσεις Κριτική στις 18 Ιανουαρίου 2011 
στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα. 	  
Βιβλιοκριτική από Στέφανο Πεσµαζόγλου σε «Αναγνώσεις», Η Αυγή, 20 
Φεβρουαρίου 2011 µε τίτλο «Μεγάλες περιαυτολογικές ιδέες και η εξάλειψη 
του µειονοτικού». 	  
 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση αναπληρωτή 
καθηγητή στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου τον Ιούλιο του 2012:	  
 
12. Γεράσιµος Κουζέλης, Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια) Ιδιότητα του 
Πολίτη. Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές,Εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα, 2012. Περιέχει κείµενα των: S. W. Goodman, M. P. Wink&G.-R. 
DeGrout, X. Παπαστυλιανού, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου, Α. Τάκη, P. 
Jeronimo, Λ. Μπαλτσιώτη, Δ. Δηµούλη &S. Lunardi, Σ. Κωνσταντακόπουλου, Κ. 
Δοξιάδη, Α. Αθανασίου, Μ. Παντελίδου-Μαλούτα, Γ. Κουζέλη. ISBN: 978 - 960 -16 
-4537 - 7 
 
 
Η ιδιότητα του πολίτη µπήκε µε πανηγυρικό τρόπο στην ελληνική πολιτική και 
ακαδηµαϊκή ηµερήσια διάταξη, ως ζήτηµα ιθαγένειας. Η νοµοθετική 
µεταρρύθµιση του 2010 σηµατοδότησε ένα στρατηγικό επαναπροσανατολισµό του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την νοµοθετική αλλαγή 
στην Ελλάδα, εδώ και αρκετό καιρό, η µελέτη της ιδιότητας του πολίτη έχει 
αναδειχθεί ως µια διαρκής πολιτική και ερευνητική πρόκληση στην Ευρώπη. Τα 
σχετικά ζητήµατα είναι ευθέως συνδεδεµένα µε την µε τις κεντρικές αναζητήσεις 
της κριτικής κοινωνικής θεωρίας και πολιτικής ενώ συνδέουν άµεσα 
διαφορετικούς κλάδους στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστηµών. Μια 
διεπιστηµονική προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη στη βάση διαφορετικών 
ιστορικών εµπειριών πολιτικής συµµετοχής και αποκλεισµού σε συνδυασµό µε 
την ανάδειξη της σύγχρονης προβληµατικής της ιθαγένειας ως στοιχείο 
ενσωµάτωσης των µεταναστών αποτέλεσαν τη θεµατική του διεθνούς συνεδρίου 
που συνδιοργανώνουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και του Τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την συνεργασία 
του Ινστιτούτου Goethe στην Αθήνα στις 15-16 Οκτωβρίου 2010. Στον τόµο αυτόν 
περιλαµβάνονται επεξεργασµένα τα πρακτικά των περισσοτέρων εισηγήσεων του 
συνεδρίου εκείνου και µερικά άλλα κείµενα.	  

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Οι  ενότητες αυτές επιχειρούν 
να εισάγουν στην ελληνική βιβλιογραφία τον σχετικό µε την ιδιότητα του πολίτη 
προβληµατισµό, όπως αυτός φαίνεται να διαµορφώνεται βιβλιογραφικά και 
ερευνητικά στην Ευρώπη επί των ηµερών µας από τη νοµική θεωρία και  τη 
συγκριτική πολιτική, στην ιστορία και την φιλοσοφία. 	  

Το πρώτο µέρος Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη: κτήση και απώλεια 
φιλοδοξεί να εισαγάγει στη σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληµατική µε διττό τρόπο. 
Πρώτον, δια της συγκριτικής παρουσίασης των πρακτικών κτήσης και απώλειας 
ιθαγένειας σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές παραδόσεις και διοικητικές 
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πρακτικές των κρατών-µελών και δεύτερον, δια της αναφοράς στην καθεαυτού 
ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επικουρικής ιδιότητας δίπλα στις 
υπηκοότητες των κρατών µελών. 	  

Η Sara Wallace Goodman ερευνά συγκριτικά τα λεγόµενα τεστ 
ενσωµάτωσης. Οι «Προϋποθέσεις και εξετάσεις ενσωµάτωσης στην Ευρώπη» 
είναι µια µελέτη παρουσίασης των όρων που θέτουν τα ευρωπαϊκά κράτη για την 
πολιτογράφηση σε µια συγκριτική προοπτική. 	  

Οι Maarten Peter Vink & Gerard-René de Groot γράφουν για την απώλεια 
της ιθαγένειας στην Ευρώπη. Το ζήτηµα αυτό δεν έχει απασχολήσει τη διεθνή 
βιβλιογραφία παρά µόνο ελάχιστα και η εν λόγω µελέτη συγκαταλέγεται µεταξύ 
των πρωτοπόρων εκείνων που επιχειρούν να παρουσιάσουν το πεδίο απώλειας της 
ιθαγένειας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 	  

Ο Χρήστος Παπαστυλιανός αναφέρεται στην ιθαγένεια της ΕΕ, ένα νέο 
υβριδικό τύπο ιδιότητας του πολίτη, «πρώτη απόπειρα δηµιουργίας µιας µορφής 
ιθαγένειας που να υπερβαίνει το κράτος».   	  
 Το δεύτερο µέρος Ιστορία και συγκυρία της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη 
εστιάζει στα καθ’ηµάς. Η κατανόηση της σύγχρονης συγκυρίας της ιδιότητας του 
πολίτη στην Ελλάδα προϋποθέτει τη γείωση στην παρελθόν και την εµβάθυνση 
στην ιστορική κληρονοµιά. Αν δεν εντάξουµε την ιδιότητα του πολίτη στα ιστορικά 
της συµφραζόµενα, τότε πολύ δύσκολα µπορούµε να καταλάβουµε σε βάθος τις 
στρατηγικές αποκλεισµού και ενσωµάτωσης που προϋποθέτει και αναπαράγει, 
γιατί διαλέγει αυτές και όχι άλλες και τέλος, γιατί και πότε αλλάζει ρότα.  Η 
ενότητα αυτή απαρτίζεται από ένα ιστορικό κείµενο, µια επισκόπηση των βασικών 
αλλαγών που επέφερε η νοµοθετική µεταρρύθµιση στον Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας του 2010 σε επιµέλεια Δ. Χριστόπουλου και δύο κείµενα µε αναφορά 
στη συγκυρία της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη. 	  

Ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης χρησιµοποιεί το παράδειγµα του µιλλέτ, της 
πολιτικά οργανωµένης θρησκευτικής κοινότητας στην οθωµανική αυτοκρατορία ως 
πρώτη ύλη του ελληνικού κοινοτισµού που εξελικτικά διατρέχει το δίκαιο της 
ελληνικής ιθαγένειας. Ο Δηµήτρης Χριστόπουλος στο κείµενό του διερευνά το όριο 
της πολιτικής κοινότητας.  Η συµβολή δεν αναζητά µιαν απάντηση στο καθεαυτού 
ερώτηµα των συστατικών του ελληνικού λαού, αλλά στους ιστορικούς και 
ιδεολογικούς όρους δια των οποίων το ερώτηµα καθεαυτό τίθεται.  Ως συµβολικό 
εφαλτήριο του προβληµατισµού τίθεται το αίτηµα για τη διενέργεια 
δηµοψηφίσµατος ως προς την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας από τους 
µετανάστες. O Ανδρέας Τάκης, εξετάζοντας τη µεταβολή της Ελλάδας σε χώρα 
υποδοχής µεταναστών, θέτει το ερώτηµα σχετικά µε τη ρύθµιση του καθεστώτος 
κοινωνικής και πολιτικής διαβίωσής τους. Έτσι, προσεγγίζει το ζήτηµα της 
απόδοσης ιθαγένειας ως διευθέτηση της σχέσης µεταξύ πολιτικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων.  
Τα κείµενα του τρίτου µέρους Συγκριτικές προσεγγίσεις εξετάζουν συγκριτικά τις 
πολιτικές διαστάσεις των µηχανισµών απόδοσης και στέρησης ιθαγένειας. Η 
εξέταση αυτή δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων στην ιστορική 
και τοπικά προσδιορισµένη διαµόρφωση των µηχανισµών αυτών αλλά και των 
κοινωνικών συνεπειών της λειτουργίας τους, τη συµµετοχή τους στην άρση ή 
ενίσχυση ανισοτήτων και διακρίσεων. Η συγκριτική εξέταση αποσαφηνίζει επίσης 
την διαφορετική φύση αλλά και λογική των κριτηρίων αναγνώρισης της ιδιότητας 
του πολίτη και εντέλει τις διαφορετικές τους πολιτικές συνέπειες.	  
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Η Patricia Jeronimo µελετά και συγκρίνει την εµπειρία της ιδιότητας του πολίτη σε 
δύο κράτη µε αποικιακό παρελθόν: την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Από το 
µεταποικιακό στο µετα-οθωµανικό πολιτειακό περιβάλλον, ο Λάµπρος 
Μπαλτσιώτης διερευνά τους όρους µε τους οποίους η ιθαγένεια λειτούργησε και 
λειτουργεί ως µέσο συµπερίληψης και αποκλεισµού σε τρία όµορα κράτη των 
Βαλκανίων: την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Οι Δηµήτρης Δηµούλης 
και Soraya Lunardi διακρίνουν τη νοµική και φιλοσοφικοπολιτική από την 
κοινωνική-πολιτική προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη και θέτουν στο 
επίκεντρο του δικού τους ενδιαφέροντος το ερώτηµα τι σηµαίνει να είναι κανείς 
πολίτης. Η δηµοκρατία στην Αµερική του Τοκβίλ αποτελεί το πεδίο έρευνας του 
Σταύρου Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος εξετάζει αναλυτικά την έννοια των 
«ενώσεων», που σε αυτό το έργο αναδεικνύεται σε καθοριστική µορφή 
συλλογικού θεσµού και εποµένως σε κύριο όριο για τη δεσποτική έκφραση της 
κρατικής εξουσίας. 	  
Το τέταρτο µέρος Η ιδιότητα του πολίτη µεταξύ δικαιωµάτων και αποκλεισµών 
αναφέρεται στο λόγο που ορίζει την ιδιότητα του πολίτη και τους λόγους που 
αξιοποιούν ή αναπαράγουν τον ορισµό αυτό, εγκαθιστώντας και νοµιµοποιώντας 
κοινωνικές διακρίσεις. Πρόκειται για λόγους που συγκροτούν το νεωτερικό 
υποκείµενο ως διαφοροποιηµένο ανάλογα µε τα δικαιώµατα που απολαµβάνει ή 
από τα οποία αποκλείεται. Πρόκειται εξίσου για λόγους που, δια των µέσων, 
οργανώνουν τον κόσµο της καθηµερινότητάς µας, για λόγους που εγγράφουν 
κατηγοριοποιήσεις φύλου και εθνότητας και εποµένως για λόγους που αναιρούν 
πρακτικά τις οικουµενικές αξιώσεις των αρχών ισότητας και δηµοκρατίας. 	  

Από την ερευνητική σκοπιά της ανάλυσης λόγου, ο Κύρκος Δοξιάδης 
εξετάζει, στο κείµενό του, τους τρόπους µε τους οποίους ο πολίτης, ως ζήτηµα, 
εµπλέκεται στο λόγο των µέσων µαζικής επικοινωνίας. To κείµενο της Αθηνάς 
Αθανασίου µας επαναφέρει, υπό πολιτικούς όρους, στην ιδιότητα του πολίτη ως 
«µεταδικαίωµα», ως δικαίωµα στα δικαιώµατα, εξετάζοντας τους όρους και τις 
εξουσιαστικές συνέπειες του λόγου που συγκροτεί πολίτες, εντάσσοντας και 
αποκλείοντας ιδιαίτερες κατηγορίες. Η Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, προσεγγίζει 
το ζήτηµα του φύλου βάσει ενός ισχυρού πολιτικού και θεωρητικού προτάγµατος 
ισότητας. Τέλος, στο κείµενό του, ο Γεράσιµος Κουζέλης ανασυγκροτεί αρχικά τη 
ρουσωική έννοια του πολίτη, που αναφέρεται στη θεµελιώδη για τη 
νεωτερικότητα κοινωνική µορφή υποκειµενικότητας, εκείνη που διαµορφώνει τον 
εξατοµικευµένο δρώντα απέναντι στο κράτος. 	  

 
 

 Κριτικές – παρουσιάσεις	  
 

Δηµήτρης Μανιάτης, “Μετανάστες, αυτή η ευαίσθητη χορδή”. Τα Νέα 15.12.2012 
http://www.tanea.gr/old-page-categories/books/article/4775455/?iid=2  
 
 
13. Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια), Ο θεός δεν έχει ανάγκη εισαγγελέα – 
Εκκλησία, Βλασφηµία και Χρυσή Αυγή,Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 2013. Περιέχε ικείµενα των Β. Μάλλιου & Κ. 
Παπαπαντολέων, Α.Σακελλαρίου, Μ. Τσαπόγα, Σ. Ζουµπουλάκη, Σ. Μπουρνάζου, 
Γ. Ζιώγα, Δ. Δηµούλη & Δ. Χριστόπουλου. 
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Το µικρό αυτό βιβλίο περιλαµβάνει τις εισηγήσεις µιας εκδήλωσης που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου τον 
Οκτώβριο του 2012 µε αφορµή δύο υποθέσεις που είχαν έντονα απασχολήσει την 
επικαιρότητα τον καιρό εκείνον: την διαβόητη υπόθεση του θεάτρου “Χυτήριο” 
και των αντιδράσεων της Χρυσής Αυγής που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση 
του έργου “Corpus Christi” και την υπόθεση της κράτησης του ιδιοκτήτη της 
σελίδας κοινωνικής δικτύωσης “Γέρων Παστίτσιος”. Συζητάµε για δύο ελληνικές 
εκδοχές διενέξεων, διαµαρτυριών βίας κατά καλλιτεχνών και ποινικής 
καταστολής των επικριτών του ορθόδοξου σκοταδισµού που βρίσκονταν τότε εν 
εξελίξει.  δύο εξόφθαλµες υποθέσεις λογοκρισίας. Το βιβλίο περιλαµβάνει  τα 
ακόλουθα µικρά κείµενα: Του Βαγγέλη Μάλλιου και της Κλειώς Παπαπαντολέων 
µε τίτλο “Σάτια και βλασφηµία: ΟΙ περιπέτειες ενς δικαίώµατος”. Του 
Αλέξανδρου Σακελλαρίου µε τίτλο: “Περί βλασφηµίας και άλλων δαιµονίων. Η 
στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας. Του Μιχάλη Τσαπόγα µε τίτλο “Οι 
παραδοσιακές συνταγές της µισαλλοδοξίας”. Του Σταύρου Ζουµπουλάκη µε τίτλο 
“Ποιον προστατεύουν τελικά οι νόµοι κατά της βλασφηµίας”. Του Στρατή 
Μπουρνάζου µε τίτλο: “Ο Παστίτσιος, το “Χυτήριο” και η Χρυσή Αυγή”. Του 
Γιάννη Ζιώγα µε τίτλο “Καταγράφοντας το απαγορευµένο: Στιγµές εικαστικής 
λογοκρισίας στη σύγχρονη Ελλάδα”. Τα ως άνω κείµενα αποτελούν την γραπτή 
απόδοση των εισηγήσεων ενώ προστέθηκε µια Εισαγωγή του επιµελητή µε τίτλο 
αυτόν του βιβλίου καθώς και µια καταληκτική ενότητα του επιµελητή µε τον 
Δηµήτρη Δηµούλη µε τίτλο “Από την καταστολή στην αυτολογοκρισία”.  	  
 
14. Dimitris Christopoulos (ed.) Mapping Ultra-Right Extremism, Xenophobia 
and Racism with in the Greek State Apparatus, Διαδικτυακή έκδοση του 
Ιδρύµατος Rosa Luxemburg Βρυξελλών µε κείµενα των D. Kousouris, D. 
Papadatos, K. Papapantoleon. A. Sakellariou, D. Christopoulos. Το κείµενο 
αποτελεί αγγλική περίληψη της υπ’αριθ. 15 δηµοσίευσης. Αναρτηµένη σε:  
http://rosalux-europa.info/publications/books/right-wing-extremism-in-greece 
 
[Αγγλική περίληψη του βιβλίου που ακολουθεί]	  
 
15. Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια), Το «βαθύ κράτος» στη σηµερινή 
Ελλάδα και η Ακροδεξιά. Αστυνοµία, Δικαιοσύνη, Στρατός, Εκκλησία,  Εκδ. 
Νήσος & Ίδρυµα Ρόζα Λουξεµπουργκ Αθήνα - Βρυξέλλες , 2014. Περιέχει κείµενα 
των: Δ. Κουσουρή, Κ. Παπαπαντολέων, Δ. Παπαδάτου, Α. Σακελλαρίου, Δ. 
Χριστόπουλου. ISBN 978-960-9535-91-5 
 
O όρος «βαθύ κράτος» επιλέχθηκε διότι είναι κατανοητός, και συνάµα δεν φέρει 
τις συνδηλώσεις άλλων όρων που παραπέµπουν σε ιστορικά οικείες συγκυρίες 
του ελληνικού 20ού αιώνα (όπως ο όρος παρακράτος), δηµιουργώντας λάθος 
συνειρµούς. Παράλληλα, είναι όρος που χρησιµοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία 
για το «κράτος εν κράτει» όχι µόνο για την Τουρκία από την οποία ξεκίνησε, 
αλλά και για πολλά δυτικά κράτη. Ο όρος «βαθύ κράτος» λοιπόν δεν αναφέρεται 
µόνο σε αναπτυσσόµενες δηµοκρατίες ή κοινωνίες σε µετάβαση αλλά ακόµη και 
σε εδραιωµένα δηµοκρατικά καθεστώτα, µε πρώτες τις ΗΠΑ, για τις οποίες 
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πλέον, το «βαθύ κράτος» τείνει πλέον να κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία. Ο όρος 
«βαθύ κράτος» αρχίζει σταδιακά να κάνει την εµφάνισή του και στην Ευρώπη, 
µέσω πολλαπλών ερµηνειών και όχι µονολιθικών ορισµών. Κάθε κράτος έχει και 
το δικό του υπέδαφος, το δικό του βαθύ κράτος, και φυσικά οι συγκρίσεις δεν 
είναι αυτονόητες και δεδοµένες. Τουναντίον. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στον 
ίσκιο του εκάστοτε κράτους δικαίου εντοπίζονται – αλλού περισσότερο, αλλού 
λιγότερο – εδραιωµένες αντιδηµοκρατικές δοµές εξουσίες µε τη δική τους πυξίδα 
για αυτόνοµη πορεία, «µια κατάσταση από την οποία ελάχιστες δηµοκρατίες 
µπορούν να επαίρονται ότι έχουν χειραφετηθεί». Τούτων δοθέντων, το ελληνικό, 
ούτε είναι το µόνο, ούτε φυσικά το πιο βαθύ, «βαθύ κράτος». Η συγκυρία των 
τελευταίων ετών όµως το θρέφει. Διότι, ανάµεσα στα άλλα, η «κρίση» χτυπάει 
καίρια τους εχθρούς του εκάστοτε βαθέως κράτους: τους µηχανισµούς 
λογοδοσίας πάσης φύσης, κοινωνικούς, κοινοβουλευτικούς, δικαστικούς, 
εξωδικαστικούς. Tο ελληνικό βαθύ κράτος παραπέµπει στην ύπαρξη µηχανισµών 
εξουσίας, µε πολιτικό πρόσηµο τον ακραίο συντηρητισµό, στους τέσσερις 
πολιτειακούς τοµείς που αναφερόµαστε: αστυνοµία, δικαιοσύνη, στρατό και 
Εκκλησία. Δρα –συνήθως, αλλά όχι πάντα– κρυφίως, σε καθεστώς σχετικής 
αυτονοµίας από την επίσηµη εξουσία. Αναπαράγεται αξιοποιώντας την αδράνεια 
και τη συγκατάβαση του επίσηµου µηχανισµού.  Το βαθύ κράτος δεν είναι εξ 
ορισµού παράνοµο κράτος, αν και πολύ συχνά προσφεύγει σε πρακτικές 
διαλυτικές του κράτους δικαίου. Είναι το κράτος που αρέσκεται να κάνει τη 
δουλειά του µε γνώµονα δοξασίες των εκπροσώπων του που, ούτε για τα 
προσχήµατα,  δεν αντέχουν να είναι ιδεολογικά ουδέτερες. Προτιµά να µη 
λογοδοτεί. Και, βέβαια, δεν θέλει να διαβουλεύεται. ΤΟ βιβλίο τεκµηριώνει πώς 
η συγκυρία που ζούµε, το έλλειµµα εµπιστοσύνης στους θεσµούς και τη 
δηµοκρατία που δοκιµάζεται στη χώρα σήµερα, είναι λίπασµα για το βαθύ 
κράτος.  	  
Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε το 2013 µε την υποστήριξη του Παραρτήµατος 
Βρυξελλών του Ιδρύµατος Rosa Luxemburg. H συγγραφή της τελείωνε τη στιγµή 
που ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός και ξεκινούσαν οι δικαστικές διώξεις. Ένα 
κοµµάτι, τουλάχιστον αυτό που αφορούσε την αστυνοµία, χρειάστηκε να 
δουλευτεί εκ νέου σε σηµαντικό βαθµό. Tο κυρίως σώµα του βιβλίου, χωρίζεται 
σε τέσσερα κεφάλαια έκαστο των οποίων µελετά αυτοτελώς τις παρεισφρήσεις 
βαθέως κράτους στην Εκκλησία, τη Δικαιοσύνη, το Στρατό και την Αστυνοµία. Το 
βιβλίο ωστόσο ξεκινά µε µια ιστορική αναδροµή της παρείσφρησης της Άκρας 
Δεξιάς στο ελληνικό κράτος από τον Δηµήτρη Κουσουρή. Ο συγγραφέας, 
διατρέχοντας τη σχετική βιβλιογραφία και τις ουκ ολίγες διαθέσιµες πηγές, 
εντοπίζει απροσδόκητες συνδέσεις ή διαστάσεις της πραγµατικότητας που είχαν 
υπερ- ή υποτιµηθεί, όπως π.χ. τη σηµασία της «µήτρας» του φασιστικού 
φαινοµένου στην Ελλάδα, που ήταν ο Εθνικός Διχασµός και το κίνηµα των 
Επιστράτων. Το πιο προφανές --και συνάµα το πιο εντυπωσιακό-- που 
αντιλαµβάνεται κανείς είναι η πολυµορφία και οι πρωτεϊκές µεταµορφώσεις των 
ακροδεξιών πολιτικών ή παραστρατιωτικών σχηµατισµών που συγκροτήθηκαν 
για να χτυπήσουν τους αγώνες του εργατικού κινήµατος και των πολιτικών του 
εκφράσεων από τη δεκαετία του 1910 και εντεύθεν. Η Εκκλησία, οργανικό 
κοµµάτι της δηµόσιας εξουσίας καθ’ότι κράτος, ουσιαστικά ποτέ δεν διήλθε της 
διαδικασίας της (όποιας) πολιτικής κάθαρσης της µεταπολίτευσης από την οποία 
πέρασε το ελληνικό κράτος. Το αποτέλεσµα είναι ότι παραδοσιακά, ακόµη και 
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ανώτατοι εκκλησιαστικοί αξιωµατούχοι δεν φαίνονται να διέπονται από την 
παραµικρή συστολή σε ό,τι αφορά την εκφορά απόψεων οι οποίες σε αυστηρές 
anti-hate speech ευρωπαϊκές νοµοθεσίες θα τελούσαν υπό διωγµό. Η αξιοποίηση 
του απολύτως αποκεντρωτικού (τουλάχιστον σε σχέση µε το Καθολικό) µοντέλου 
διοίκησης της Εκκλησίας αφήνει ακόµη περισσότερα περιθώρια σε 
εκκλησιαστικούς αξιωµατούχους όχι απλώς να λένε σχεδόν κυριολεκτικά ό,τι 
θέλουν, αλλά και να συγκροτούν επι µέρους συµµαχίες µε ακροδεξιά πολιτικές 
στρατηγικές είτε επειδή έτσι πιστεύουν ότι εδραιώνουν την παρουσία και την 
ισχύ τους στον ελληνορθόδοξο κλήρο είτε απλώς επειδή έτσι πιστεύουν ότι έχουν 
καθήκον να δρουν. Υπό την έννοια αυτή, ο λόγος της Εκκλησίας είναι κατεξοχήν 
εύκολος να εξιχνιαστεί διότι απλώς δεν κρύβεται Τον λόγο αυτό εξετάζει στο 
κείµενό του ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου.  

Αντιθέτως, είναι αυτονόητο πως τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά τόσο µε 
την Αστυνοµία, όσο, κυρίως µε το Στρατό και τη Δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη 
γράφει η Κλειώ Παπαπαντολέων. Είναι αυτονόητο πως δεν θα περίµενε κανείς ότι  
Έλληνες δικαστές θα εξέφραζαν απροκάλυπτα τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, 
ειδικώς δε όταν αυτές εκτρέπονται σε ακροδεξιές ατραπούς. Αυτό στην Ελλάδα 
δεν γίνεται και ούτε θα µπορούσε βέβαια, µολονότι υπάρχουν και δυσάρεστες 
εξαιρέσεις. Αυτό που όµως γίνεται και είναι άξιο ενδιαφέροντος και µελέτης είναι 
ότι µέσα στη Δικαιοσύνη αναπαράγονται µε σταθερό και συστηµατικό τρόπο 
δικαστικές πρακτικές και δικανικές κρίσεις οι οποίες κατεξοχήν ευνοούν την 
εδραίωση της ακροδεξιάς πολιτικής κουλτούρας και ιδεολογίας και την 
εκπέµπουν µε εµφατικό τρόπο προς τα έξω. Το πιο κρίσιµο εδώ δεν είναι η 
ιδεολογική αποκρυστάλλωση ακραία αντιδραστικών κανονιστικών κρίσεων και η 
συστηµατική εκφορά τους. Διότι αυτό σε τελευταία ανάλυση, µπορεί in extremis 
να αποδοθεί και στις εγγενώς συντηρητικές λειτουργίες που επιτελεί ένα 
δικαστικό σύστηµα οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το πρόβληµα είναι πως τόσο 
σε υποθέσεις εµβληµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική κοινωνία και το 
πολιτικό σύστηµα όσο και για υποθέσεις δηµοσίως αδιάφορες, η δικαιοσύνη 
φαίνεται να ολισθαίνει ολοένα και περισσότερο σε κρίσεις οι οποίες 
αναπαράγουν µε τρόπο τιµωρητικό κυρίαρχες αντιλήψεις εθνικιστικού και 
ρατσιστικού προσανατολισµού. Το κυρίως όµως ζήτηµα, δεν είναι τι πιστεύουν οι 
δικαστές, αλλά ότι κάποιοι δικαστές καθιστούν την ιδεολογία τους κανόνα 
δικαίου συχνά µε τρόπο απροσχηµάτιστο και εξόχως µεροληπτικό προς τη µια 
πλευρά του πολιτικού ορίζοντα.  

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνοµία είναι (ανεξάρτητα από την έκβαση 
των δικαστικών και πειθαρχικών διώξεων που αφορούν υψηλόβαθµους και µη 
αξιωµατούχους της, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της Χρυσής Αυγής), µε 
απόσταση ο πιο εκτεθειµένος στην ακροδεξιά παρείσφρηση, πολιτειακός τοµέας 
που εξετάζουµε. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να εκπλήσσει, αν και σήµερα, ακόµη 
και οι πιο υποψιασµένοι µεθ’ηµών νιώθουµε αµήχανοι ενώπιον του µεγέθους της 
µόλυνσης της Ελληνικής Αστυνοµίας από ναζιστικούς θύλακες. Η ίδια η λέξη 
«διάβρωση της Αστυνοµίας» είναι πλέον κοινός τόπος ακόµη και στις κυρίαρχες 
εκδοχές του δηµόσιου λόγου, ενώ πλέον οι οµολογίες υψηλότατων πολιτικών 
παραγόντων έχουν γίνει ρουτίνα. Το κείµενο για την Αστυνοµία ανήκει στον 
επιµελητή του τόµου. Η αστυνοµία, ωστόσο, είναι ο κατεξοχήν βραχίονας – όχι 
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εγκέφαλος του κράτους -. Αν ο εγκέφαλος δώσει ένα µήνυµα περιορισµού τότε ο 
βραχίονας αναγκάζεται να υπακούσει.  

Ο  Στρατός, από τη δική του πλευρά, λόγω του νωπού παρελθόντος πολιτειακών 
εκτροπών στον ελληνικό 20ο αιώνα έχει συγκριτικά το µεγαλύτερο ιστορικό 
ειδικό βάρος και πολιτικό εκτόπισµα σε ό,τι αφορά το θέµα που 
πραγµατευόµαστε.  Ακριβώς εξαιτίας αυτής της κληρονοµιάς, το ελληνικό 
στράτευµα από τη µεταπολίτευση και ύστερα, παρουσιάζει συµπεριφορά 
υποδειγµατική σε ό,τι αφορά την προσήλωσή του στον χαρακτήρα του 
πολιτεύµατος. Τόσο η πολιτειακή θέση όσο και η ιστορική κληρονοµιά του 
ελληνικού στρατού δεν αφήνουν περιθώρια παρερµηνειών σε ό,τι αφορά την 
αφοσίωση στο πολίτευµα. Όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή, ο  Στρατός 
ακολουθεί µε µάλλον πειστικό τρόπο µια θεσµικά ενδεδειγµένη προσέγγιση σε ότι 
αφορά τη θέση του στο ελληνικό πολιτειακό στερέωµα. Όµως και εδώ 
παρουσιάζονται ρωγµές, εσχάτως ολοένα και µεγαλύτερες. Η µετάβαση στη 
δηµοκρατία και η εδραίωση της από το 1974 επιφυλάσσει στο στρατό τη θεσµική 
σιωπή, ως τη µόνη υπηρεσιακά ενδεδειγµένη φωνή. Αυτή η συνταγή φαίνεται να 
ακολουθείται ως σήµερα πλην όµως σταδιακά µε κραδασµούς που εντείνονται 
στη συγκυρία µας και παρουσιάζονται στο οικείο κεφάλαιο του Δηµοσθένη 
Παπαδάτου - Αναγνωστόπουλου.  

Το βιβλίο κλείνει µε Συµπεράσµατα του επιµελητή. 	  

 
Κριτικές – παρουσιάσεις	  
 
 Χενοφών Κοντιάδης, Βαθύ κράτος και ακροδεξιά Επίκαιρα Θέµατα 
Συνγµατικου Δικαίου, Οκτώβριος 2014, 
http://www.cecl2.gr/attachments/article/217/teuxos%2039.pdf  
 Βασίλης Ρούβαλης, 23.10.2014, Το περιοδικό, 	  
 Ενθέµατα της Κυριακάτικης Αυγής,  19.10.2014 
http://www.avgi.gr/article/10811/4481867/to-bathy-kratos-ste-semerine-
ellada-kai-e-akrodexia  
 
 
16. Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια), “Ολα µπορούν να λεχθούν” ή 
υπάρχουν “εκείνα που δεν λέγονται”; Εκδ. Βιβλιόραµα & Ελληνική Ένωση για 
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Αθήνα, 2015. Περιέχει κείµενα των: Ν. Αλιβιζάτου, 
Ά. Γαβριηλίδη, Έ. Γαζή, Στ. Δηµητρίου, Δ. Δηµούλη, Θ. Δραγώνα, Γ. Ζιώγα, Στ. 
Ζουµπουλάκη, Γ.Καραβοκύρη, K. Καρπόζηλου, Κ. Κορνέτη, Β. Μάλλιου, Μ. 
Μαρκοβίτη, Ν. Μουζέλης, Α. Οικονοµίδη, Δ. Παπαδάτου - Αναγνωστόπουλου, Κ. 
Παπαϊωάννου, Π. Πετσίνη, Β. Σκούµπη, Α. Τάκη, Κ. Τσιτσελίκη, Δ. 
Χριστόπουλου. 
ISBN: 978-960-9548-24-3 
 
Ο τίτλος αυτού του σχεδίου είναι από δάνειο υλικό. Το «όλα µπορούν να 
λεχθούν» είναι τµήµα του τίτλου του βιβλίου του Raoul Vaneigem Τίποτε δεν είναι 
ιερό. Όλα µπορούν να λεχθούν (Rien n'est sacré, tout peut se dire) που 
κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2005 (Σαββάλας). Το «Εκείνα που δεν λέγονται» 
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είναι τίτλος τραγουδιού –ποιήµατος θα έλεγα– του Άκη Πάνου που τραγούδησε η 
Λίτσα Διαµάντη το 1974.  Φυσικά, λοιπόν, υπάρχουν κατ’ εξοχήν «εκείνα που δεν 
λέγονται» και πολλές φορές επιβάλλονται στις λέξεις. Κι αυτό δεν νοµίζω να το 
αρνούνταν ο φανταστικός ελευθεριακός συνοµιλητής του Έλληνα συνθέτη και 
ποιητή. Το θέµα λοιπόν δεν είναι θέµα στάθµισης ή ορίων –όπως συχνά 
αφηνόµαστε να νοµίζουµε–, αλλά πρωτίστως θέµα υποκειµένου. Ποιος είναι 
αυτός που ορίζει εκείνα που δεν λέγονται. Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτηµα το 
οποίο νοµίζω πως αναδεικνύεται. Διότι κατ’ εξοχήν παραπέµπει στο ζήτηµα της 
εξουσίας µε τη φουκωική έννοια, την εσωτερικευµένη εξουσία σε κάθε κοινωνική 
σχέση. Μετά τη δολοφονική επίθεση στο Charlie Hebdo απεύθυνα το ερώτηµα 
του τίτλου σε Έλληνες διανοούµενους και έγκριτους νοµικούς που έχουν 
ειδικευθεί στο ζήτηµα, όντας σίγουρος πως θα είχαν άποψη και θα ήθελαν να την 
καταθέσουν. Στο µικρό αυτό βιβλίο περιλαµβάνονται υπό τη µορφή άρθρων οι 
απαντήσεις τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω διότι δέχθηκαν την πρόσκλησή µου 
και ανταποκρίθηκαν µε τέτοια ταχύτητα ώστε το βιβλίο αυτό να κυκλοφορήσει 
χρονικά κοντά στο γεγονός.	  
 Το κείµενο του Ν. Αλιβιζάτου τιτλοφορείται « Όχι στο «ναι µεν αλλά» ». 
Αυτό του Ά. Γαβριηλίδης, Εκείνα που δεν ακούγονται. Της Έ. Γαζή, « Charlie 
Hebdo, τζιχάντ και «βλάσφηµος» λόγος ». Ο Σ. Δηµητρίου γράφει για τον  
« Αυτοκαθορισµό[ς] και ίση αξιοπρέπεια: Πόσες εκδοχές του αυτοκαθορισµού 
χωρούν στη δηµόσια πολιτική σφαίρα; Ο Δ. Δηµούλης για « Το υπέδαφος των 
αιµατηρών βλασφηµιών. Η θρησκευτική ύβρις στην οπτική της θεωρίας του 
κράτους. Η Θ. Δραγώνα, για τις « Λέξεις ως πράξεις. Ο Γ. Ζιώγας, για την 
« Μηχανική της λογοκρισίας ». Ο Σ. Ζουµπουλάκης αναφέρεται σε « Οριοθετήσεις 
(για την ελευθερία της έκφρασης, την ουδετεροθρησκία, τον ισλαµισµό και την 
ισλαµοφοβία) » ενώ ο Γ. Καραβοκύρης γράφει για  « Το νόµιµο και το α-νόητο ». 
Ο Κ. Καρπόζηλος διερωτάται: « Με τη σιωπή ή την προσβολή; » ενώ το κείµενο 
του Κ.  Κορνέτη τιτλοφορείται « Ο Βολταίρος, ο Μάης του ’68 και τα «όρια» της 
σάτιρας ». Ο Β. Μάλλιος θέτει το ερώτηµα αν « Νοείται προνοµιακή µεταχείριση 
των θρησκευτικών πεποιθήσεων; ». Η Μ. Μαρκοβίτη µιλά για την “Ελευθερία του 
λόγου, τα θρησκευτικά δικαιώµατα και οι αρχές (στις οποίες δεν πιστεύουµε ούτε 
οι ίδιοι)”. Ο Ν. Μουζέλης τιτλοφορεί τη δική του συµβολή « Τα αντι-ισλαµικά 
κείµενα και η τροµοκρατία » ενώ ο Α. Οικονοµίδης διερωτάται αν πράγµατι 
« Είµαστε πράγµατι Charlie; Με αφορµή ένα σκίτσο της εφηµερίδας Αυγή και την 
αποδοκιµασία του από τον Έλληνα πρωθυπουργό ». Ο Δ.  Παπαδάτος – 
Αναγνωστόπουλος γράφει για « Το πεδίο της µάχης και το όπλο της κριτικής ». Ο 
Κ. Παπαϊωάννου παραβάλλει στον τίτλο του: «Και θύραν περιοχ�ς περ� τ� χείλη 
µου» και η Π.  Πετσίνη, “Αυτό εδώ δεν είναι ο Μωάµεθ: Οι ηγεµονικοί λόγοι και η 
επιλεκτική δηµοκρατία της Δύσης ». Η Β. Σκούµπη επιχειρηµατολογεί ότι «Δεν 
υπάρχει αλήθεια που να µπορεί να ειπωθεί καθ’ ολοκληρίαν», ο Α. Τάκης 
τιτλοφορεί τη δική του συµβολή : « Φονταµενταλισµοί, ευαισθησίες και δηµόσιο 
forum” ενώ ο Κ. Τσιτσελίκης τιτλοφορεί τη δική του, Ευρωπαϊκό ισλάµ, 
ελευθερία και φόβος. Το καταληκτικό κείµενο του επιµελητή τιτλοφορείται. “Η 
απερίσκεπτη µεγαλοψυχία της βλασφηµίας: «Tout est pardonné»; »	  
 Αυτό που νοµίζω δίνει µια υπεραξία στο βιβλίο πέραν του ότι 
συγκεντρώνει τα κείµενα αυτά είναι οι διαφορετικές, και συχνά αντικρουόµενες 
στρατηγικές λόγου που ακολουθούν οι συγγραφείς µε τρόπο επιστηµονικά άρτιο 
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και ερευνητικά τεκµηριωµένο συνάµα όµως εκλαϊκευµένο και προσβάσιµο σε ένα 
σχετικά πλατύ κοινό. 	  
 
Κριτικές – Παρουσιάσεις	  
 
 Χρήστος Ηλιάδης, « Charlie Hebdo Τα όρια της ελευθερίας της 
έκφρασης », Αναγνώσεις της Κυριακάτικης Αυγής, 20.3.2016 http://avgi-
anagnoseis.blogspot.gr/2016/03/charlie-hebdo.html  
 Γιάννης Τσίρµπας, « Τι τελικά µπορεί να λεχθεί; » Ηλεκτρονικό Περιοδικό 
Ο Χρόνος, τ. 34 Φεβρουάριος 2016,   http://chronosmag.eu/index.php/g-sps-p-l-
lth.html  
 Κωστής Κατσάπης, « Άκης Πάνου v. Raul Vanegem » Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο 
21.11.2015 http://www.tanea.gr/news/lifearts/article/5312695/akhs-panoy-vs-
raoyl-banegkem/  
Άννα Σταυροπούλου, « Υπάρχουν όρια στην ελευθερία της έκφρασης και της 
τέχνης ; » Elculture ; Ιούνιος 2015.	  
http://www.elculture.gr/blog/article/iparchoun-oria-stin-eleftheria-tis-ekfrasis-
ke-tis-technis/  
 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα σε δηµόσια εκδήλωση µε οµιλητές τον 
Γιάννη Τσίρµπα, τον Χρήστο Ηλιάδη, την Έρση Σωτηροπούλου και την Adéa 
Guillot στις 19.12.2015.	  
 
17. Πηνελόπη Πετσίνη, Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια), Η λογοκρισία στην 
Ελλάδα, Ίδρυµα Ρόζα Λούξεµπουργκ – Παράρτηµα Αθηνών, Αθήνα, 2016. Το 
βιβλίο διατίθεται και ηλεκτρονικά: 
https://rosalux.gr/sites/default/files/publications/logokrisies.pdf Περιέχει 
κείµενα των: Χ. Αθανασιάδη, Γ. Ανδρίτσου, Κ. Βαφειάδη, Ι. Βρούτση, Γ. 
Γκλαβίνα, Ε. Δεληπέτρου, Δ. Δηµούλη, Λ. Εµπειρίκου, Μ. Ζουµπούλη, Α. 
Ιωαννίδου, Κ. Καρπόζηλου, Ο.-Ε. Κασσαβέτη, Κ. Κατσάπη, Γ. Κοκκώνη, Α. 
Μοσχονά-Καλαµάρα, Θ. Μουτσόπουλου, Λ. Μπαλτσιώτη, Σ. Μπουρνάζου, Δ. 
Παπαδάτου-Αναγνωστόπουλου, Γ.Σ. Παπαδόπουλου, Π. Πετσίνη, Ν. Ποταµιάνου, 
Μ. Ρεπούση, Δ. Σκούρτη, Ε. Στάθη, Μ Στεφανίδη, Κ. Τσιτσελίκη, Θ. Τραµπούλη, 
Τ. Τυφλόπουλου, Μ. Χάλκου, Δ. Χριστόπουλου, Χ. Χρονοπούλου. ISBN 9786 18 82 
93 809 
 
 
Γιατί το θέµα «λογοκρισία» στην Ελλάδα δεν έχει αποτελέσει αυτοτελές 
αντικείµενο διεπιστηµονικής έρευνας και γιατί, τόσο το ιστορικό βάθος, όσο και η 
κοινωνική διείσδυση των φαινοµένων λογοκρισίας δεν έχουν επαρκώς µελετηθεί; 
Ίσως µία πρώτη απάντηση στο ερώτηµα αυτό να βρίσκεται στην εδραιωµένη στον 
δηµόσιο λόγο της χώρας πεποίθηση πως «η λογοκρισία σταµάτησε µε τη 
Χούντα». Κατ’ αυτή την αφήγηση, «Μεταπολίτευση» και «λογοκρισία» 
αλληλοαποκλείονται.  
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Ωστόσο, όπως µαρτυρούν τα πιο πολλά κείµενα αυτού του τόµου, τα 
πράγµατα είναι ασφαλώς πιο σύνθετα: Η λογοκρισία στην Ελλάδα ήταν επισήµως 
ο κανόνας, ενώ, µετά το 1974, η εξαίρεση. Μία εξαίρεση όµως ικανή να δίνει 
κατά καιρούς νέα πνοή στον πάλαι ποτέ κανόνα του κράτους. Για το λόγο αυτόν, 
η λογοκρισία στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης έχει µελετηθεί µεν, αλλά 
αποσπασµατικά και εν θερµώ. Συνήθως, ο δηµόσιος λόγος εστιάζεται σε αυτήν 
έπειτα από κάποιο λογοκριτικό περιστατικό και κατόπιν επανέρχεται µε την 
ευκαιρία ενός νέου περιστατικού. Είναι πράγµατι λιγοστές –µετρηµένες στα 
δάχτυλα του ενός χεριού– οι προσπάθειες µιας πιο συστηµατικής καταγραφής και 
αξιολόγησης του φαινοµένου σε πιο µακρές ιστορικές διάρκειες, τόσο στο 
επίπεδο της θεωρίας και της ανάλυσης, όσο και στο επίπεδο του βιώµατος και 
της πράξης. 	  

Ποια είναι όµως η θέση της λογοκρισίας σε µία εδραιωµένη δηµοκρατία; 
Ποιες είναι οι κρίσιµες διαφορές µεταξύ της λογοκρισίας παλαιότερα και σήµερα; 
Ποιες είναι οι µορφές της, πώς ταξινοµούνται και πώς περιοδολογούνται; Ποια 
είναι τα όρια ανάµεσα στη λογοκρισία και την κριτική; Πόσο η «κρίση» οξύνει τον 
λογοκριτικό πειρασµό των κρατούντων; Αυτά υπήρξαν τα κρίσιµα επίδικα, 
ψηφίδες στη διαµόρφωση ενός γνωστικού αντικειµένου που βρίσκεται στα αρχικά 
στάδια της ερευνητικής του µορφοποίησης. Η προσδοκία αυτού του συλλογικού 
τόµου είναι να αποτελέσει ένα άξιο λόγου στιγµιότυπο σε αυτή την πορεία 
διαµόρφωσης του γνωστικού αντικειµένου «λογοκρισία» στην Ελλάδα. Στον τόµο 
αυτό  επιχειρήσαµε να αναδείξουµε για πρώτη φορά την ιστορία της λογοκρισίας 
στην Ελλάδα σε µία αυτοτελή ενιαία αφήγηση. Ο τόµος αποτελείται από εφτά 
κεφάλαια, το καθένα από τα οποία συνοδεύεται από ένα σύντοµο εισαγωγικό 
σηµείωµα. Στην αφήγηση αυτή συνενώνονται ως κρίκοι λογοκριτικά περιστατικά 
τα οποία –στην ιστορική τους µοναδικότητα– εµφανίζονται ως µεµονωµένα. Όµως 
δεν είναι. Πρόκειται για µία ενιαία αφήγηση µε συνέχειες και τοµές. Συνέχειες 
κατά το ότι η θεµατική της λογοκρισίας αντέχει στο χρόνο, και τοµές κατά το ότι 
το περιεχόµενο και η µορφή της αλλάζουν ανάλογα µε το πολιτειακό πλαίσιο και 
τον ιστορικό χρόνο. 	  

Στο πρώτο κείµενο αυτού του 1ου κεφαλαίου “Στιγµιότυπα Θεάµατος”, η 
Ευδοκία Δεληπέτρου µελετά τα φαινόµενα λογοκρισίας στο Εθνικό Θέατρο της 
Ελλάδας στο διάστηµα από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια µέχρι το 1967. Ο 
Γιώργος Ανδρίτσος, στη συνέχεια, παρουσιάζει µία συνολική επισκόπηση της 
λογοκρισίας στον ελληνικό κινηµατογράφο από το 1945 µέχρι το 1974,. Ο 
Κώστας Κατσάπης στρέφεται στις αντιδράσεις που προκάλεσε η προβολή της 
γνωστής ερωτικής ταινίας Εµµανουέλα. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις 
“Βλασφηµίες”. Όπως ο Δηµήτρης Δηµούλης σε έναν παραβολικό αναστοχασµό 
των σταθµίσεων µεταξύ της ελευθερίας και της απαγόρευσης, πάντοτε οι 
«εµπλεκόµενοι […] συµµετέχουν σε έναν πολιτικό αγώνα, µε σκοπό τη 
µετατόπιση ορίων και συσχετισµών δύναµης». Ο πολιτικός χαρακτήρας των 
επιδίκων της αντιπαράθεσης αναδεικνύεται κατεξοχήν στα κείµενα του 
κεφαλαίου. Ειδικότερα, η Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη καταγράφει 
αναπαραστάσεις του Κλήρου στον ελληνικό εµπορικό κινηµατογράφο και στη 
βιντεοπαραγωγή της δεκαετίας του ’80, από την αντιµετώπιση των οποίων 
προκύπτει επιλεκτική καταστολή της κινηµατογραφικής έκφρασης από την 
Εκκλησία. Με τη σειρά του, ο Νίκος Ποταµιάνος αναφέρεται στους κανόνες, στις 
απαγορεύσεις και στην αυτολογοκρισία στο καρναβάλι της Αθήνας από τα τέλη 
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του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ού. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
αποδίδει µία δική του βιωµατική (καθώς ο ίδιος υπέστη λογοκριτικούς 
καταναγκασµούς ως αγιογράφος) και αναλυτική συνάµα αναπαράσταση της 
εικαστικής µορφής ως ιδεολογήµατος στην εκκλησιαστική εικόνα. 	  
 Το τρίτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Όψεις εικαστικής λογοκρισίας.” Στο 
πρώτο κείµενο του κεφαλαίου, ο Μάνος Στεφανίδης παραθέτει το προσωπικό του 
βίωµα ως επιµελητή µιας έκθεσης εξήντα εικαστικών καλλιτεχνών στους χώρους 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το 2013, η οποία λογοκρίθηκε από τον τότε 
αναπληρωτή διευθυντή του, που, άλλοτε επικαλούµενος θέµατα ασφαλείας και 
άλλοτε θέµατα αισθητικής, έκανε τα πάντα προκειµένου να µην εκτεθούν γυµνά 
«στο κατεξοχήν µουσείο που αποθεώνει το γυµνό», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει. Στη συνέχεια, η Ειρήνη Στάθη εξετάζει τους τρόπους άσκησης της 
πολιτικής λογοκρισίας, τόσο κατά την περίοδο της Δικτατορίας, όσο και της 
Μεταπολίτευσης, µέσα από το παράδειγµα του έργου της εικαστικού Μαρίας 
Καραβέλα. Κατόπιν, η Άννα Μοσχονά-Καλαµάρα παρουσιάζει, όπως το έζησε, το 
ιστορικό λογοκρισίας τριών γλυπτών του συντρόφου της, καθηγητή και πρύτανη 
της ΑΣΚΤ, Δηµήτρη Καλαµάρα, αφηγούµενη µία ιστορία που διατρέχει σχεδόν 
τέσσερις δεκαετίες.  Τέλος, ο Θανάσης Μουτσόπουλος εξετάζει την 
πρόσφατη και πολυσυζητηµένη περίπτωση του µεγάλης κλίµακας γκράφιτι µε το 
οποίο µία οµάδα street artists κάλυψε δύο όψεις διοικητικών κτηρίων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το Μάρτιο του 2015. 	  

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη “Λογοκρισία της γραφής”. Στο πρώτο 
κείµενο αυτού του κεφαλαίου, η Ιουλιανή Βρούτση εστιάζεται στην «παιγνιώδη» 
σχέση του νεοελληνικού χρονογραφήµατος, ενός λογοτεχνικού είδους το οποίο 
από τη φύση του διαθέτει «ένα ανάλαφρο “φαίνεσθαι” που απατηλά υπάρχει 
κάτω από τον λογοκριτικό φακό της εξουσίας ως ακίνδυνο», µε τις ποικίλες 
µορφές κρατικής και µη λογοκρισίας. Στη συνέχεια, η Δέσποινα Σκούρτη 
ασχολείται µε τη λογοτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας , 
εξετάζοντας και αυτή τους τρόπους παράκαµψης των επιτροπών λογοκρισίας, 
που επινοούσαν οι συγγραφείς, πράγµα γεγονός που κατέληξε στη δηµιουργία 
µιας νέας λογοτεχνικής γλώσσας που διατηρήθηκε και µετά τη Μεταπολίτευση, 
παρά την επίσηµη κατάργηση της λογοκρισίας. Ο  Τάσος Τυφλόπουλος 
παρακολουθεί την πορεία ενός λογοκριµένου εξωφύλλου –µιας φωτογραφίας που 
απεικόνιζε ένα γυναικείο εφηβαίο– του έργου Τρία ελληνικά µονόπρακτα του 
Θανάση Βαλτινού από το 1978 µέχρι το 2012. Ο Λεωνίδας Εµπειρίκος, 
αντιστοίχως, παρουσιάζει την περίπτωση του Μεγάλου Ανατολικού του Ανδρέα 
Εµπειρίκου, ενός έργου που από µικρό παιδί ήξερε ως «κάτι που λέγεται Ο Μέγας 
Ανατολικός, το οποίο είναι εδώ µέσα στο σπίτι, ακούγεται πού και πού, αλλά 
τίποτα µάλλον δεν µπορεί να γίνει µε αυτό». Τέλος, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου στη 
δική της συµβολή ασχολείται µε την εισαγωγή της σοβιετικής λογοκρισίας στην 
Ελλάδα, µε την έννοια της αποδοχής, της σιωπηρής ανοχής ή της µίµησης από 
τους Έλληνες λογοτέχνες, κριτικούς και αναγνώστες.	  

 Το πέµπτο κεφάλαιο αφορά το “Λογοκριτικό κράτος”. Τα κείµενα εδώ 
ασχολούνται µε τον σκληρό πυρήνα του ελέγχου, τους θεσµούς της δηµόσιας 
εξουσίας ως και το βαθύ κράτος. Ο Γιάννης Γκλαβίνας µάς εισάγει στο ιστορικό 
πεδίο µε µία αναδροµή στην κατεξοχήν πιο πανηγυρική λογοκριτική φόρµα, την 
προληπτική, που θεσµοποιήθηκε στη χώρα από τις αρχές του 20ού αιώνα ως τη 
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Δικτατορία των Συνταγµαταρχών, παρακολουθώντας το εξαιρετικά πλούσιο 
αρχείο της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. Ο Χάρης Αθανασιάδης 
στη δική του συµβολή τεκµηριώνει µία µορφή λογοκρισίας η οποία δεν 
εκλαµβάνεται καν ως τέτοια, αλλά ως αυτονόητο δικαίωµα του κράτους να ορίσει 
το περιεχόµενο της σχολικής γνώσης. Με τη µουσική εκπαίδευση ασχολούνται η 
Μαρία Ζουµπούλη και ο Γιώργος Κοκκώνης. Εδώ, η άρρητη αυτή λογοκρισία 
εδραιώνεται κατασκευάζοντας θεσµικά πρότυπα, προορισµένα να παράγουν 
εσαεί αυτολογοκρισία. Όπως τεκµηριώνει µε τη µελέτη του ο Γεράσιµος-
Σοφοκλής Παπαδόπουλος, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη ανεξάρτητη αρχή που συγκροτήθηκε για να βάλει κάποια τάξη στο 
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στην Ελλάδα, δύσκολα µπορεί να γλιτώσει το στίγµα του 
λογοκριτή. Συνεχείς πατερναλιστικές εκφράσεις των αποφάσεών του δείχνουν 
ότι το ΕΣΡ αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως θεµατοφύλακα της αισθητικής µας, 
και εποµένως ως έναν απολύτως νοµιµοποιηµένο πατερναλιστικό µηχανισµό 
προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου του λόγου. Ο Στρατής Μπουρνάζος 
περνάει στην άλλη όψη της λογοκρισίας: στον κρατικό αυταρχισµό και στις 
σχέσεις του βαθέως κράτους µε την Άκρα Δεξιά. Αφορµή δύο λογοκριτικά 
περιστατικά του 2012: η δικαστική περιπέτεια του διαχειριστή της σελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης «Γέρων Παστίτσιος» και τα θλιβερά επεισόδια στο θέατρο 
Χυτήριο, που οδήγησαν σε µαταίωση της παράστασης Corpus Cristi.	  

 Το έκτο κεφάλαιο αφορά “Τα εθνικά θέµατα”. Γι’αυτά, όπως εµφατικά 
τεκµηριώνει ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης στο κείµενό του, η λογοκρισία είναι 
εγγενής. Το πάση θυσία επιθυµητό για τα θέµατα αυτά –κατεξοχήν το 
«Μακεδονικό», οι µειονότητες, η γενοκτονία των Ποντίων– είναι να µην 
περιληφθούν στην πολιτική ατζέντα µε τρόπους διαφορετικούς από τους παγίως 
αποδεκτούς. Ειδικώς δε για τα ζητήµατα της εθνοτικής, θρησκευτικής και 
γλωσσικής ετερότητας, όπως µαρτυρεί το κείµενο του Λάµπρου Μπαλτσιώτη, η 
αποσιώπηση είναι η πλέον συστηµατική, επεξεργασµένη και ιστορικά ριζωµένη. 
Τέλος, στο δικό του κείµενο ο  Δηµοσθένης Παπαδάτος αφηγείται τις αντιδράσεις 
στις δηλώσεις του τότε υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, όπου αντιµετώπισε ως και το 
ενδεχόµενο πρότασης µοµφής επειδή υποστήριξε ότι οι Πόντιοι δεν υπέστησαν 
γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση. 	  

Το έβδοµο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Κριτικός λόγος και λογοκριτικοί 
µηχανισµοί”. Η Μαρία Χάλκου, µέσα από το παράδειγµα της παράστασης Η 
Αντιγόνη της Κατοχής (1960) του «Ελληνικού Λαϊκού Θεάτρου» του Μάνου 
Κατράκη, αναλύει το πώς τελικά η Εθνική Αντίσταση γίνεται αντικείµενο 
λογοκρισίας όχι µόνο της Πολιτείας, αλλά και της ίδιας της Αριστεράς. Η 
Πηνελόπη Πετσίνη, στη συνέχεια, αναλύει το επιλεκτικό και εξωραϊσµένο 
αφήγηµα πάνω στο οποίο δοµείται η επίσηµη ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας 
µέχρι σήµερα, ισχυριζόµενη ότι, κατά την προσπάθεια δηµιουργίας εγχώριου 
φωτογραφικού Λόγου και θεσµικής κατοχύρωσης της ελληνικής φωτογραφίας, η 
κατασκευή «εµβληµατικών δηµιουργών» κατά το παραδοσιακό µοντέλο της 
ιστορίας της τέχνης αποσιώπησε συγκεκριµένα «προβληµατικά» περιστατικά. Ο 
Θεόφιλος Τραµπούλης εξετάζει πώς το επιχείρηµα της λογοκρισίας επανέρχεται 
όλο και συχνότερα στη δηµόσια αντιπαράθεση, όχι µε πρόθεση να καταγγείλει 
µία τυπική λογοκριτική συµπεριφορά ενός κέντρου εξουσίας, αλλά να ακυρώσει 
αποδοµητικά αντεπιχειρήµατα. Στο επιχείρηµα της λογοκρισίας στρέφεται και ο 
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Κωστής Καρπόζηλος, ο οποίος αναλύει την «Υπόθεση Πολκ» ως µία ιστορία 
διαδοχικής λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας, για να καταλήξει στη δικαστική 
διαµάχη που απέτρεψε την ελληνική έκδοση του βιβλίου της Κάτι Μάρτον (Kati 
Marton), The Polk Conspiracy στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τέλος, στο 
τελευταίο κείµενο του κεφαλαίου και του τόµου, ο Δηµήτρης Χριστόπουλος 
µελετά την τυπολογία της λογοκρισίας εξετάζοντας το πώς τα λογοκριτικά 
περιστατικά και φαινόµενα αναδεικνύουν µία ενιαία «µηχανική» της: 
επαναλαµβανόµενες πρακτικές οι οποίες εκδηλώνονται µε τρόπο που επιτρέπει 
µία συστηµατική ταξινόµηση και τυπολογία τους.	  

 
Κριτικές – Παρουσιάσεις.	  
 
Συνέντευξη των επιµελητών στην Athens Voice και τον Τάκη Σκρίβανο  στις 
7.3.2017 http://www.athensvoice.gr/politismos/books/istories-logokrisias 
 
Το ηλεκτρονικό περιοδικό “Ο Χρόνος” πραγµατοποίησε ειδικό αφιέρωµα στο 
βιβλίο µε προδηµοσιεύσεις αποσπασµάτων κειµένων του  
https://chronos.fairead.net/logokrisia-homepage ενώ αντίστοιχο αφιέρωµα 
έκανε και η ιστοσελίδα ενηµέρωσης tvxs.gr.   
 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε δηµόσια εκδήλωση – συζήτηση στην Αθήνα από 
τους Νίκο Φίλη, Ανδρέα Πετρουλάκη, Αλέξη Οικονοµίδη και Αντώνη Λιάκο 
στις 10.3.2017	  
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ΙΙΙ. ΑΡΘΡΑ 
 
1.«Μία κριτική ανασκόπηση των παραδοσιακών θεωριών του Διεθνούς 
Δικαίου», Θέσεις 48, Αθήνα 1994, σσ. 121-138	  
 
Η πρώτη µου δηµοσίευση συνιστά µια απόπειρα µελέτης των υλικών όρων 
εµφάνισης και εξέλιξης των θεωριών του Διεθνούς Δικαίου (ΔΔ). Εξετάζονται 
δηλαδή, οι πολιτικές προϋποθέσεις και τα ιστορικά στιγµιότυπα τα οποία 
συνέβαλλαν στην διαµόρφωση των κυρίαρχων θεωριών του ΔΔ.  Η ιστορική 
εµφάνιση αυτών των θεωριών δεν µπορεί παρά να εξετασθεί σε συνάρτηση µε ή 
ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης της ίδιας της νοµικής γνώσης και κατ΄επέκταση 
της εξέλιξης και διαδοχής προσδιορισµένων ιστορικά κοινωνικο-οικονοµικών 
σχηµατισµών. Θεµελιώδης παραδοχή της µελέτης είναι η ιστορικότητα του ΔΔ. Η 
µελέτη ξεκινά µε µια ιστορική ερµηνεία του άρθρου 38 του Καταστατικού του 
Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. Διακρίνονται τρεις ιστορικές φάσεις στη 
θεωρητική  εξέλιξη του ΔΔ. 1η φάση: Η φάση της απόλυτης κυριαρχίας του 
φυσικού δικαίου, που συµπίπτει µε την εποχή γέννησης του µοντέρνου κράτους, 
την ανάδυση του ατόµου ως υπερβατολογικού υποκειµένου και σε τελευταία 
ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 2η φάση: (18ος-αρχές 20ου 
αιώνα) είναι αυτή της κυριαρχίας του νοµικού θετικισµού, ως αποτέλεσµα της 
εδραίωσης του νέου ανθρωποκεντρικού, ορθολογικού κόσµου, και κατ΄επέκταση 
της εµπειρικής µελέτης του. Σηµατοδοτεί την “προσγείωση” του ΔΔ, στις 
βουλήσεις των κρατών και των βουλήσεών τους (Vattel, Triepel και Anzilloti). Η 
3η φάση σηµατοδοτείται από την επιστροφή του φυσικού δικαίου είτε µέσω των 
θεωριών του κοινωνιολογικού αντικειµενισµού, που βασίζονται σε µια 
ιδεαλιστική αντίληψη αλληλεγγύης κυριαρχούσα στη διεθνή κοινότητα (Scelle), 
είτε µέσω της αποθέωσης του ίδιου του θετικισµού και της ανύψωσής του σε 
ιδεαλιστικές εκδοχές.  	  
 
2. «Minority Protection : Towards a New European Approach»,Balkan Forum, 
Vol.1, No 2, Skopje, 1994, σσ. 155-175	  
 
Πρώτος σκοπός αυτού του πρώιµου “εγκυκλοπαιδικού” άρθρου είναι να 
εντοπίσει τις διαφορετικές νοµικές και πολιτικές παραµέτρους στις οποίες 
στοιχειοθετήθηκε η προστασία των µειονοτήτων στην µεταψυχροπολεµική 
Ευρώπη. Δεύτερος επαγόµενος στόχος είναι η ανάδειξη του επηρεασµού της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής οικοδόµησης από τις πρωτοβουλίες προστασίας των 
µειονοτήτων που κυοφορούνται στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, της 
ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα πολιτική προστασίας των 
µειονοτήτων που διαµορφώνεται στην Ευρώπη, αποτελεί εργαλείο νέας 
ερµηνευτικής αυτοπροσέγγισης του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, και 
κατ΄επέκταση ώθηση της πολιτικής ή/και πολιτιστικής Ευρώπης ενάντια στην 
στενά οικονοµική εκδοχή της. 
 
3.«Οι απορίες του “ προφανούς ” ορισµού του κράτους και του δικαίου στο 
διεθνές δίκαιο», Θέσεις 52,  Αθήνα, 1995, σσ. 125-137	  
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Αντικείµενό αυτού του άρθρου είναι ο επαναπροσδιορισµός των παραδοσιακών 
κριτηρίων ορισµού του κράτους και του δικαίου από την ίδια την θεωρία του 
δηµοσίου διεθνούς δικαίου. Ξεκινά µε την ανάδειξη ενός θεµελιώδους παραδόξου 
στο χώρο της νοµικής επιστήµης ή θεωρίας. Αυτό το παράδοξο συνίσταται στην 
εξ΄ ορισµού αδυναµία διαµόρφωσης του νοµικού Είναι -όπως αυτό έχει- (κατά τα 
προστάγµατα του νοµικού θετικισµού), ακριβώς γιατί η ίδια η θεωρητική 
πρόταση συνεισφέρει στην κατασκευή του νοµικού αντικειµένου προς 
διερεύνηση. Ένας προφανής και ευρέως διαδεδοµένος ορισµός υπαγορεύει ότι το 
διεθνές δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που έχει σκοπό την κανονικοποίηση των 
διεθνών σχέσεων. Έτσι, το διεθνές δίκαιο ορίζεται από τη φύση και τη λειτουργία 
του. Σύµφωνα µε την ανάλυση που προτείνεται, οι δύο επεξηγηµατικές 
προοπτικές που απορρέουν από τον ουσιοκρατικό και λειτουργικό ορισµό του 
διεθνούς δικαίου είναι ταυτολογικές, οδηγώντας στην επαναδιατύπωση του ίδιου 
ερωτήµατος, χωρίς να έχουν εξηγήσει “τί είναι διεθνές δίκαιο”. Παράλληλος 
επεξηγηµατικός συλλογισµός προτείνεται και στο δεύτερο ζήτηµα που απασχολεί 
τη µελέτη, αυτό του ορισµού του κράτους από το διεθνές δίκαιο. Η λεγόµενη 
θεωρία των τριών στοιχείων, ο πληθυσµός, το έδαφος και η κυβέρνηση, για 
µεγάλο τµήµα της  θεωρίας του διεθνούς δικαίου, συνθέτει την απάντηση στο 
ερώτηµα “τι είναι κράτος”. Το βασικό πρόβληµα της θεωρίας των τριών σηµείων 
είναι ότι, σύµφωνα µε τους επί µέρους ορισµούς των στοιχείων, η συνδροµή τους 
αποκτά νόηµα, µόνο όταν κράτος ήδη υπάρχει. Από τη στιγµή που, για 
παράδειγµα, ο νοµικός ορισµός του εδάφους προϋποθέτει την ύπαρξη κράτους 
(έδαφος-τίτλος ή έδαφος-όριο) πάνω στο οποίο το κράτος ασκεί την κυριαρχία 
του, πώς à posterioriαυτό το έδαφος µπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο του 
κράτους; Ανάλογα αδιέξοδα εντοπίζονται και µε τα άλλα δύο στοιχεία, τόσο τον 
πληθυσµό, όσο και την κυβέρνηση. Ξεκινώντας από τέτοιες λοιπόν εννοιολογικές 
αφετηρίες, η θεωρία του διεθνούς δικαίου αδυνατεί να απαντήσει στο ερώτηµα, 
γιατί µια συλλογικότητα γίνεται κράτος χωρίς να διαθέτει κανένα από τα τρία 
αυτά στοιχεία, ή πώς συλλογικότητες που διαθέτουν και τα τρία δεν γίνονται 
κράτη. Έτσι κρύβει πίσω από τον προφανή ή πρόδηλο χαρακτήρα των στοιχείων 
που συνθέτουν την έννοια του κράτους το θεµελιώδες ζήτηµα, που δεν είναι άλλο 
παρά η ανίχνευση των µηχανισµών γέννησης του κράτους και µέσω αυτής, τη 
γέννηση του διεθνούς δικαίου.  	  
 
4.«Ιχνογράφηση των θεµελιωδών χαρακτηριστικών της έννοιας της 
ευρωπαϊκής δηµοκρατίας µέσα από τη νοµολογία του Δικαστηρίου των 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου», Κοινωνική πολιτική και κοινωνικός διάλογος 
στην προοπτική της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και της “Ευρώπης 
των Πολιτών”, Επ. Γιάννης Μηλιός, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1996, σσ. 329-
342.	  
 
Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου 
αποτελεί το ισχυρότερο νοµικό δέον του ευρωπαϊκού θεσµικού εποικοδοµήµατος. 
Τούτο, διότι δεν αρκείται απλώς στην δυναµική ερµηνεία των ουσιαστικών 
δικαιωµάτων που περιέχονται στα άρθρα ή τα πρωτόκολλα που συνοδεύουν την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, αλλά κυρίως επειδή ο 
ευρωπαίος δικαστής φιλοδοξεί να οριοθετήσει µέσα από την δικανική ερµηνεία 
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των ουσιαστικών δικαιωµάτων, τις προϋποθέσεις ανάδειξης ενός πολιτειακού 
θεσµού: αυτού της δηµοκρατίας. Το άρθρο αυτό ερευνά τον τρόπο µε τον οποίο ο 
ευρωπαίος δικαστής εννοεί αυτή την σχέση, εξισορροπώντας ανάµεσα στις 
επιταγές του ευρωπαϊκού πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι που τον περιβάλλει 
και τις διαφορετικές, συχνά συγκρουόµενες, εκδοχές της φιλελεύθερης νοµικής 
κληρονοµιάς. 	  

Για το ΕυρΔΔΑ, η “δηµοκρατική κοινωνία” αποτελεί θεσµικό σηµείο 
αναφοράς  στο πλαίσιο του οποίου εκτιµάται η πιθανότητα αποδοχής µιας εθνικής 
νοµοθεσίας που περιορίζει την άσκηση ενός από τα δικαιώµατα που προβλέπει η 
Σύµβαση. Η έννοια λοιπόν της δηµοκρατίας ορίζεται κατ΄έναν τρόπο αρνητικό: 
µέσω των ηθικά αποδεκτών και θετικά νοµιµοποιηµένων ορίων άσκησης των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα σηµαντικότερα από τα επί µέρους δικαιώµατα 
επιχειρούµε στην συνέχεια να εξετάσουµε, εντάσσοντάς τα σε τέσσερις 
κατηγορίες αιχµής: δύο  παραδοσιακά φιλελεύθερες, αυτήν της ελευθερίας της 
έκφρασης και της ιδιωτικότητας και δύο “δεύτερης γενιάς”: τα δικαιώµατα που 
συνθέτουν την οικονοµική και κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας, 
και τα δικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες. Η νοµολογία του 
Δικαστηρίου, παρ΄όλες τις  εξ ορισµού αδυναµίες και παλινδροµήσεις που έχει 
επιδείξει, αποτελεί την πιο προωθηµένη νοµολογιακή έκφραση της έννοιας της 
δηµοκρατίας που έχει να επιδείξει µεταπολεµικά η ευρωπαϊκή οικοδόµηση. Η 
µελέτη της, η  χρήση και σύνδεσή της µε συλλογικές διεκδικήσεις που 
απασχολούν την Ευρώπη στα πρόθυρα του 21ου αιώνα αναδεικνύεται ως µια 
ιδιαίτερα γόνιµη θεωρητική και πολιτική προοπτική.  
 
5. «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως Παράδειγµα της έννοιας της ευρωπαϊκής 
δηµοκρατίας µέσα από τη νοµολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου», Το Σύνταγµα, Νο 3, 1996, σσ. 619-643	  
 
Αυτό το άρθρο επιχειρεί (εµβαθύνοντας µερικές σκέψεις που παρουσιάστηκαν 
στο προηγούµενο δηµοσίευµα) να συµβάλει σε ένα αναστοχαστικό 
προβληµατισµό µε αντικείµενο τα δικαιώµατα του ανθρώπου, µέσα από τη 
νοµολογία του ΕυρΔΔΑ. Ξεκινά από την παραδοχή ότι η δυτική νοµική σκέψη 
αντιµετωπίζει τη σχέση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοκρατίας µε τρόπο 
εξισωτικό: δηµοκρατία υπάρχει όταν προστατεύονται τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου και αυτά θεµελιώνονται όταν και µόνο πλαισιώνονται από το 
δηµοκρατικό θεσµό.	   Αυτή η εξίσωση συνιστά το µε την ευρεία έννοια 
Παράδειγµα του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού. Χρησιµοποιούµε τον όρο 
Παράδειγµα µε την έννοια που του έχει προσδώσει η σύγχρονη φιλοσοφία της 
επιστήµης µε αφετηρία το έργο του T. Kuhn Η Δοµή των Επιστηµονικών 
Επαναστάσεων. Η προφανής για τον ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό εξίσωση 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και δηµοκρατίας αποτελεί αξιωµατικά το κυρίαρχο 
κριτήριο βάσει του οποίου δοµείται η ευρωπαϊκή ενοποίηση και στοιχειοθετεί το 
κυρίαρχο κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης ενός συγκεκριµένου νοµικού 
εποικοδοµήµατος. Η έννοια του Παραδείγµατος κατευθύνει την πορεία της 
µελέτης. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι έννοια που ερµηνεύεται µε αναφορά και 
όριο την δηµοκρατία. Παρά το συµβολικό, σχεδόν µυθικό, χαρακτήρα που έχουν 
αποκτήσει στη Δύση, η ερµηνεία υπάγει τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε µια συνεχή 
διαδικασία νοµιµοποίησης υπό το πρίσµα των κυρίαρχων αντιλήψεων και 
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αναγκών των ευρωπαϊκών κοινωνιών.  Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου ερµηνεύεται δυναµικά. Η εκάστοτε ερµηνεία της σχέσης µεταξύ 
δηµοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στην 
νοµολογία του ΕυρΔΔΑ, αποτελεί το Παράδειγµα µε τη στενή έννοια. Οι 
ερµηνευτικές επισηµάνσεις της νοµολογίας του Δικαστηρίου που περιέχονται σε 
αυτή τη µελέτη επιχειρούν να καταδείξουν την σχέση ανάµεσα στα δύο 
Παραδείγµατα (το υπο την ευρεία και την στενή έννοια). Σκοπός, δηλαδή, είναι 
να φανεί πώς η καθολικά αναγνωρισµένη αµφίδροµη σχέση δηµοκρατίας και 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων υλοποιείται µέσα από την ερµηνεία της Σύµβασης. 
Όπως παρατηρούµε, το Δικαστήριο δεν αρκείται στην ιχνογράφηση της 
δηµοκρατίας µέσω των ορίων των δικαιωµάτων, αλλά προχωρά σκιαγραφώντας 
ένα πολιτειακό θεσµό, ο οποίος µέσω του κράτους δικαίου θεµελιώνεται ως ο 
αποκλειστικός εγγυητής των ατοµικών ελευθεριών: µια δηµοκρατία από το δίκαιο 
για τα δικαιώµατα. 

Συµπερασµατικά, το Δικαστήριο, γνήσιο τέκνο της κλασσικής ευρωπαϊκής 
φιλελεύθερης παράδοσης, προσπαθεί, ανάλογα µε την περίπτωση,  να συνθέτει 
υπό το φως των πραγµατικών περιστάσεων, τις δύο κυρίαρχες φιλελεύθερες 
προσεγγίσεις: τον ωφελιµισµό και τον νεοκαντιανό ατοµικισµό. Η νοµολογία 
ταλαντεύεται ανάµεσα στην ωφελιµιστική κληρονοµιά του J.S. Mill και τον 
νεοκαντιανό φιλελυθερισµό ενός J. Rawls. Στη θεµελιώδη διάκριση ανάµεσα σε 
δίκαιο και καλό, η νοµολογία του ΕυρΔΔΑ ρέπει προς το δίκαιο, καθώς αρνείται 
να επιβάλλει µια ηθική αντίληψη µέσω του νόµου. Παράλληλα και επιλεκτικά δεν 
κρύβει όµως και την επιρροή της από το ωφέλιµο. Το επιστηµολογικό άλµα στην 
ιστορία των δικαιωµάτων του ανθρώπου που υλοποιεί το ΕυρΔΔΑ είναι το 
πέρασµα από την διακήρυξη στην πραγµάτωσή τους. Αυτό το κεκτηµένο συνιστά 
και την συνεχιζόµενη πρόκληση των καιρών µας.	  
 
6. «Note sur la nature juridique des droits linguistiques»,RCM 20th-
Anniversary Festchrift, Anne Melis/Peter Weber (eds) Dummler, Bonn, 1997, 
σσ. 44-52	  
 
Η παραδοσιακή θέση της φιλελεύθερης νοµικής θεωρίας σύµφωνα µε την οποία 
όλα τα δικαιώµατα δεν µπορούν παρά να είναι ατοµικά έχει να αντιµετωπίσει την 
κριτική ότι αδυνατεί να αντιληφθεί την κοινωνικότητα του πολιτισµικού ανήκειν 
και κατ΄επέκταση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτό, κυρίως των 
γλωσσικών. Η κριτική αυτή  προτάσσει ως υποκείµενο τον δικαιωµάτων την 
οµάδα που διεκδικεί τα δικαιώµατα, µε το πρόσθετο σκεπτικό, ότι τα δικαιώµατα 
αυτά δίδονται αποκλειστικά σε οµάδες. Οι δύο αυτές σχολές σκέψης ξεχωρίζουν 
καταρχήν και από τις λέξεις που χρησιµοποιούν. Η µεν πρώτη µιλά για 
“δικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε γλωσσικές οµάδες” η δε δεύτερη για 
“δικαιώµατα των οµάδων.” Η έως τώρα εξέλιξη των κανόνων του θετικού 
διεθνούς δικαίου τους εντάσσει αναµφιβόλως στην πρώτη σχολή. Στο άρθρο αυτό 
επιχειρείται η κατάδειξη των θεωρητικών αδιεξόδων των δύο θέσεων: ο 
άνθρωπος, σύµφωνα µε την καντιανή εκδοχή, είναι µια αξία, άρα έχει και αξίες. 
Το ίδιο δεν συµβαίνει apriori µε την οµάδα. Όµως κανείς δεν µπορεί να υποθέσει 
ότι οι οµάδες δεν έχουν αξίες. Αυτές τις συλλογικές αξίες, η οµάδα είτε επιχειρεί 
να τις προστατέψει µε αναφορά στο εξωτερικό θεσµικό πλαίσιο του δηµοσίου 
δικαίου, είτε επιχειρεί να τις επιβάλλει, ορθώνοντας τες εναντίον της ατοµικής 
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βούλησης (της µιας από τις πολλές που συνθέτουν την οµάδα). Με βάση αυτό το 
συλλογισµό, είµαστε της άποψης ότι όλη η διαµάχη ανάµεσα στους υπέρµαχους 
των δύο καταρχήν θέσεων σχετικοποιείται σηµαντικά σε ηθικό επίπεδο, καθώς 
είναι προφανές ότι το δίκαιο δεν µπορεί παρά να απαγορεύσει την επιβολή 
οποιασδήποτε συλλογικής αξίας ενάντια στην ατοµική βούληση. Εάν υπάρχουν 
δικαιώµατα, άλλα από τα ατοµικά, δεν µπορούν παρά να είναι συµβατά µε αυτά. 
Τέτοια είναι τα γλωσσικά δικαιώµατα. Εξ άλλου, όλα τα δικαιώµατα, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο που ασκούνται, είναι προϊόντα της ανθρώπινης συµβίωσης, και 
µόνο ως τέτοια υπάρχουν.    

 
7. «Ο εντοπισµός του µειονοτικού φαινοµένου στην Ελλάδα από τη νοµική 

επιστήµη και το δίκαιο»(µε τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη) Το µειονοτικό 
φαινόµενο στην Ελλάδα - Μία συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Κ. 
Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος (επιµ.), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1997, σσ. 
415-461	  
 
Το άρθρο επιχειρεί να καταδείξει τα όρια της εµπειρικής προσέγγισης του 
µειονοτικού φαινοµένου στην Ελλάδα, τόσο από το δίκαιο ως συνόλου κανόνων, 
όσο και από την νοµική επιστήµη, ως διανοητική επεξεργασία των κανόνων 
αυτών. Υποστηρίζεται ότι µια προσέγγιση του µειονοτικού φαινοµένου, που 
απλώς µεταφέρει στο χώρο της ανάλυσης τα εµπειρικά δεδοµένα, βάσει των 
οποίων ο κοινωνικός ερευνητής εντοπίζει τις εν λόγω πληθυσµιακές οµάδες, 
καθίσταται δέσµια ενός σοβαρού µεθοδολογικού σφάλµατος. Τούτο το σφάλµα 
θα είχε ως αποτέλεσµα να θεωρήσουµε -όπως αρκετοί έχουν κάνει- ότι η ύπαρξη 
και µόνο διαφορετικών γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών στοιχειοθετεί την 
έννοια της µειονότητας. Όµως η έννοια της µειονότητας είναι αποτέλεσµα µιας 
γνωστικής διεργασίας αυτονόµησης από τα ακατέργαστα εµπειρικά δεδοµένα που 
η κοινωνική πραγµατικότητα προτάσσει. Και τούτο, διότι το δίκαιο, σαν σύνολο 
κανόνων, είναι ουσιαστικά αδιάφορο ως προς τα κοινωνικά εντοπίσιµα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν γίνονται αντικείµενο συλλογικής 
αξίωσης από τους πληθυσµούς που τα µοιράζονται. Η απλή καταγραφή των 
δεδοµένων αυτών δεν στοιχειοθετεί από µόνη της την ύπαρξη, παρά µόνο 
συνιστά ένδειξη, για τον εντοπισµό των µειονοτήτων. 	  Συµπερασµατικά, 
διατυπώνεται η άποψη ότι η αναγνώριση της µειονοτικής διαφοράς, όταν και στο 
βαθµό που αυτή διεκδικείται, η ανοχή και ο σεβασµός της απόκλισης από το 
εθνοθρησκευτικό-γλωσσικό τρίπτυχο που συνθέτει το ιδανικό συνταγµατικό 
πρότυπο του έλληνα πολίτη, είναι σαφώς η πιο δηµοκρατική, δίκαια και 
ρεαλιστική στρατηγική που διαγράφεται για το ελληνικό κράτος στις µέρες µας. 

 
8.«Το δικαίωµα στην µειονοτική εκπαίδευση», Θέσεις 63, Αθήνα, 1998 σσ. 
69-88	  
 
Το άρθρο εξετάζει τις νοµικές παραµέτρους του δικαιώµατος στη µειονοτική 
εκπαίδευση, ερευνώντας σε πρώτη φάση το ανοιχτό ζήτηµα της νοµικής 
προβληµατικής των δικαιωµάτων του ανθρώπου, που συνδέεται µε την 
προστασία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Ενώ το µοντέρνο δίκαιο 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει δοµηθεί πάνω στην λογική της 
προστασίας της ποιότητας που καθιστά του ανθρώπους όµοιους, δηλαδή της 
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αξιοπρέπειάς τους, η αναγκαιότητα της προστασίας των µειονοτήτων, που 
αναδύεται επιτακτικά και στις µέρες µας, θεµελιώνεται στην ακριβώς αντίστροφη 
παραδοχή: την προστασία αυτού που καθιστά τους ανθρώπους διαφορετικούς, 
δηλαδή του πολιτισµού ή της ταυτότητάς τους.  Αυτό είναι και το ζήτηµα που 
πραγµατεύεται το πρώτο µέρος του άρθρου µε τίτλο Το προβληµατικό δίκαιο των 
δικαιωµάτων του άλλου. Προτείνεται ότι η προστασία των δικαιωµάτων του 
άλλου, και εν προκειµένω του πολιτισµού του, δεν µπορεί να βασίζεται σε ένα 
ηθικό επιχείρηµα αξιολόγησης του πολιτισµού ως τέτοιου, αλλά σε ένα 
διαδικαστικό και αφαιρετικό επιχείρηµα προστασίας κάθε πολιτισµού. Σύµφωνα 
µε τα προηγούµενα, το δικαίωµα στην µειονοτική εκπαίδευση δεν αποτελεί 
αξίωση νέου δικαιώµατος, αλλά αποτελεί τη συνθήκη για την ίση άσκηση του 
καθολικά αναγνωρισµένου δικαιώµατος στην εκπαίδευση.  Η αναγνώριση αυτού 
του δικαιώµατος καλείται να συµβάλει στην επίλυση του προβλήµατος 
επικοινωνίας που διέπει συχνά τις σχέσεις µειονοτήτων και κρατών. Αυτό το 
πρόβληµα επικοινωνίας δεν δηµιουργείται, όπως φαίνεται ή όπως πιστεύεται, 
από την πολιτιστική διαφορά, σαν τέτοια, αλλά από το ιδεολογικό επιχείρηµα 
που συλλογικά δοµείται πάνω στο διαφορετικό πολιτιστικό αγαθό, λόγου χάρη 
στη γλώσσα. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο επεµβαίνει η πολιτεία µε την κατοχύρωση  
του δικαιώµατος στην µειονοτική εκπαίδευση. 

 
9.«Το Σύνταγµα ως κανονιστικό όριο “ εθνικού ” και “ αλλοδαπού ” δικαίου: 

ένα θέµα κυριαρχίας»,To Σύνταγµα: Επιστηµονικά Συνέδρια 1, Τα 
Εικοσάχρονα του Συντάγµατος, Εκδ. Αν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998, σελ. 409-
437	  
 
Το άρθρο αυτό πραγµατεύεται το ζήτηµα των σχέσεων του διεθνούς µε το 
εσωτερικό δίκαιο καταρχήν (πρώτο µέρος) αφαιρετικά, στη σφαίρα της θεωρίας 
του δηµοσίου δικαίου, και στην συνέχεια (δεύτερο µέρος) στην Ελλάδα, µε 
αναφορά στο Σύνταγµα του 1975 και την ένταξη του ελληνικού κράτους τόσο στις 
Ε.Κ όσο και στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου. Το καταρχήν ερώτηµα στις σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου 
είναι διαζευκτικό: σε τίνος δικαιοδοσία υπάγεται ένα νοµικό θέµα. Αυτό που δίνει 
νόηµα στην λειτουργική συνύπαρξη των δύο εννόµων τάξεων είναι η µεταφορά 
κυριαρχικών δικαιωµάτων από το συνταγµατικό στο διεθνές δίκαιο. Το πρόβληµα 
για τα κράτη είναι η ανάκληση της εθνικής κυριαρχίας. Το παράδοξο της 
ανάκλησης της κυριαρχίας είναι ότι ο κυρίαρχος -δηλαδή αυτός που αποφασίζει- 
κρίνει πως δεν είναι πια κυρίαρχος. Και όµως, αυτή η ίδια η πράξη της 
ανάκλησης είναι και αυτή που πιστοποιεί την κυριαρχία του, διότι µόνο εκείνος 
είναι αρµόδιος γι΄αυτή. Το Σύνταγµα είναι το σύνορο του “εθνικού” µε το 
“αλλοδαπό”, ένα σύνορο το οποίο τοπολογικά εντοπίζεται µόνο εκεί που το ίδιο 
ορίζει. Αυτό είναι άλλωστε και το µεγαλειώδες παράδοξο µιας εικονικής 
χαρτογράφησης των σχέσεων διεθνούς, εσωτερικού δικαίου και Συντάγµατος. 
Ενώ το τελευταίο ορθώνεται σαν ο υπέρτατος κανόνας του εσωτερικού δικαίου, 
συγχρόνως λειτουργεί και σαν ο διαιτητής της σχέσης του µε το διεθνές δίκαιο. 
Άρα το Σύνταγµα επιτελεί µια διττή λειτουργία: καταρχήν, µια ουσιαστική 
κανονιστική και µια µετακανονιστική, µε την έννοια της ρύθµισης της 
κανονιστικής αρµοδιότητας: αποφασίζει ποιος αποφασίζει.Το πραγµατικό πλαίσιο 
των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, εξαρτάται  αποκλειστικά από την 
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ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ως διαδικασία 
κανονιστικής σύγκλισης εννόµων τάξεων, κυριαρχεί στο τοπίο των διακρατικών 
σχέσεων των ευρωπαϊκών κρατών. Το άρθρο 28 του ελληνικού Συντάγµατος 
καθιστά ένα ενιαίο κανονιστικό σύνολο που εντάσσει το ελληνικό δίκαιο στην 
κατηγορία των πλέον “φιλόξενων” για το διεθνές δίκαιο. Στην πρόοδο του 
δεύτερου µέρους της µελέτης γίνεται µια προσπάθεια συµβολής στην ερµηνεία 
του άρθρου 28. Η µετατροπή, ενσωµάτωση, αυτονοµία και ιεράρχηση των 
κανόνων του κοινοτικού δικαίου και της ΕΣΔΑ στην ελληνική συνταγµατική τάξη 
πιστοποιείται και από µια νέα απόπειρα χαρτογράφησης του ευρωπαϊκού 
δικαίου. Η χαρτογράφηση αυτή µε γνώµονα την εκτελεστότητα των κανόνων 
δικαίου τοποθετεί το κοινοτικό δίκαιο στο κέντρο και τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου στην περιφέρεια. του.  

 
10. «The Peculiar Tripolarity of the European Model of Legal Integration and 
the Deficiencies of the European Legal Theory», Welfare State and 
Democracy in Crisis – Reforming the European Model, L. Katseli, G. Milios, T. 
Pelagides (ed.), Ashgate, 2001 σσ. 209-231	  
 
Η ιδέα αφετηρίας αυτού του άρθρου είναι η παραδοχή του µοναδικού χαρακτήρα 
του ευρωπαϊκού µοντέλου νοµικής ολοκλήρωσης, όταν αυτό συγκριθεί µε 
οποιοδήποτε µοντέλο οµοσπονδίωσης που συνελήφθη ποτέ στο µοντέρνο κόσµο. 
Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισµοί που συνθέτουν το ευρωπαϊκό νοµικό και πολιτικό 
εποικοδόµηµα (ΕΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ) διαµορφώνουν ένα 
ανισόµετρο σύστηµα ολοκλήρωσης, πρώτον µε εντελώς διαφορετικά σηµεία 
κανονιστικής αρµοδιότητας και πολιτικής αναφοράς,: Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση για την ΕΕ, ανθρώπινα δικαιώµατα για το Συµβούλιο της Ευρώπης και 
ασφάλεια για τον ΟΑΣΕ. Δεύτερον, γεωγραφικής δικαιοδοσίας (15, 40 και 55 
κράτη µέλη αντίστοιχα) και τρίτον, εγκυρότητας των κανόνων τους (από hard σε 
softlaw και τέλος σε απλές δεσµεύσεις, αντίστοιχα). Οι επιπτώσεις αυτής της 
θεσµικής τριπολικότητας, (πρωτοφανούς, εάν εξεταστεί σε σύγκριση µε τα 
συστήµατα δικαιοδοσίας όλων των οµοσπονδιών στον κόσµο, και κυρίως µε τις 
ΗΠΑ), πιστοποιεί τον θεσµικά sui generis χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
και την αδυναµία θεώρησης της ‘Ευρώπης’ σαν µια εντοπίσιµη κατηγορία του 
πραγµατικού.  Από την άλλη πλευρά, θέτει κεφαλαιώδη ερωτήµατα για την ίδια 
την έννοια της δηµοκρατίας καθώς και για το µέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας. Η 
ανάδειξη αυτής της τριπολικότητας και των αιτιών της, είναι κάτι που λίγο έχει 
απασχολήσει τη νοµική θεωρία. Στα θεωρητικά κείµενα για το ευρωπαϊκό δίκαιο 
δεν διεξάγονται οι συνήθεις έντονες διαµάχες µεταξύ των νοµικών για την 
ερµηνεία των κειµένων, που σε άλλους κλάδους του δικαίου υπάρχουν για την 
παραµικρή λεπτοµέρεια. Η νοµική θεωρία δεν αποτελεί πηγή του ευρωπαϊκού 
δικαίου -όπως του διεθνούς, ας πούµε- και τούτο, εξαιτίας της πλήρους υποταγής 
της στο γράµµα του (ευρωπαϊκού) νόµου ή στις αποφάσεις των αρµοδίων 
οργάνων. Η µελέτη στην συνέχεια προτείνει ένα ερµηνευτικό µοντέλο 
κατανόησης της ρευστής εγκυρότητας των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, µε 
αναφορά στην τυπική ισχύ και εκτελεστότητα, την κοινωνική τους 
αποτελεσµατικότητα και τέλος την ηθική τους νοµιµοποίηση στους ευρωπαϊκούς 
λαούς. Εδώ παρατηρείται µια πληθωριστική ανάπτυξη του πρώτου στοιχείου και 
υστέρηση των δύο άλλων. Εξ άλλου, συµπεραίνεται ότι η ανισόµετρη ανάπτυξη 
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των κανόνων και η διαφορετική τους αναφορά έχει ως αποτέλεσµα την διαίρεση 
του ίδιου του νοµικού υποκειµένου. Έτσι λοιπόν, για το δίκαιο της Ε.Ε., 
υποκείµενο είναι ο ευρωπαίος πολίτης, βάσει του θεσµού της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας (που ουσιαστικά αθροίζει τις ιθαγένειες των κρατών µελών και 
ελάχιστα παραπάνω). Αντιθέτως, για το ευρωπαϊκό δίκαιο της προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, υποκείµενα είναι “όλα τα εξαρτώµενα εκ της 
δικαιοδοσίας των (κρατών) πρόσωπα” (άρθρο 1 της ΕΣΔΑ) ανεξάρτητα από την 
ιθαγένειά τους. Το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ αναφέρεται στο αρχέγονο φιλελεύθερο 
υποκείµενο, την κατάκτηση της νεωτερικότητας: τον κάθε άνθρωπο. Βλέπει 
λοιπόν κανείς ότι το υποκείµενο διαιρείται ανάµεσα στον κάτοχο της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας και “όλα τα πρόσωπα”. Η διαίρεση και διάκριση αυτή, 
απονοµιµοποιητική της έννοιας της δηµοκρατίας στην Ε.Ε., έλκει την καταγωγή 
της από την δοµική αντίφαση ανάµεσα στον πολιτικό και οικονοµικό 
φιλελευθερισµό που βιώνουµε στην Ευρώπη των ηµερών µας. Πιστοποιεί, για 
πολλοστή φορά στην µοντέρνα ιστορία, το ακόλουθο, φαινοµενικά µόνο, 
παράδοξο: ο φιλελευθερισµός δεν είναι (κατ΄ανάγκη) φιλελεύθερος. 

 
11.	   “Σηµεία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη µεταπολεµική Βοσνία”, 

Θέσεις 67, Αθήνα, 1999, σσ. 103-114	  
 
Το κείµενο µεταφέρει την προσωπική βιωµατική εµπειρία σχετική µε τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου στη Βοσνία. Έµφαση δίνεται στα διλήµµατα που 
αντιµετωπίζει ο αλλοδαπός υπερασπιστής τους και κυρίως στην ιδεολογική και 
προσχηµατική χρήση των «δικαιωµάτων του ανθρώπου» από τους διεθνείς 
παράγοντες.  Μεταγενέστερη και επεξεργασµένη εκδοχή του κειµένου αυτού είναι 
τµήµα του κεφαλαίου «Βοσνία, Κόσοβο: οι ανοιχτές πληγές της «προστασίας της 
πολυπολιτισµικότητας» στα Βαλκάνια» σε: Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, 
οπ.π., σσ. 220-261   
 

12.	   “Υπόθεση Σιδηρόπουλου κατά Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου”, Το Σύνταγµα, Νο 3-4 1999, σσ. 307-324	  
 
Το κείµενο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τη νοµολογία του ΕυρΔΔΑ στην 
περίπτωση ελλήνων µειονοτικών στους οποίους η ελληνική δικαιοσύνη δεν 
επέτρεψε να ιδρύσουν σωµατείο, λόγος που οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας 
από την δικαιοδοτική αρχή του Στρασβούργου.	   Μεταγενέστερη και 
επεξεργασµένη εκδοχή του κειµένου αυτού είναι τµήµα του κεφαλαίου «Το 
µακεδονικό ζήτηµα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου» σε: Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, οπ.π., σσ. 169-208.   
 

13.	   “Η στρατιωτική επιχείρηση του Συµφώνου Βορειοατλαντικής Συµµαχίας 
επί του εδάφους της  Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας υπό 
την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου”, 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Νο 2, 1999, σσ. 389-402 	  
 
Στις 24 Μαρτίου 1999, το Σύµφωνο Βορειοατλαντικής Συµµαχίας ξεκίνησε 
εναέριες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας. Σκοπός αυτής της σύντοµης µελέτης είναι η παρουσίαση 



145 
 

ενός διεθνούς δικαιοδοτικού «σεναρίου»: αυτού των ενδίκων περιθωρίων δράσης 
που µπορεί να διαθέσει ο µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων 
του Ανθρώπου κατά των κρατών-µερών της που συµµετείχαν στη στρατιωτική 
επιχείρηση του Συµφώνου. Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τις νοµικές 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο δικαιοδοτικός µηχανισµός της ΕΣΔΑ θα µπορούσε 
να κινητοποιηθεί προκειµένου να κρίνει την παραβίαση ή όχι δικαιωµάτων που 
προβλέπονται από τη Σύµβαση. Στη συνέχεια, αφού αριθµούνται τα δικαιώµατα 
που διακυβεύονται από τις επιχειρήσεις (δικαίωµα στη ζωή (άρθρο 2) 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 3), δικαίωµα στην ιδιωτικότητα (άρθρο 8), 
δικαίωµα στην περιουσία (άρθρο 1 προσθ.πρωτ.) και θρησκευτική ελευθερία 
(άρθρο 9)), διερευνάται αναλυτικά το ζήτηµα της νοµιµότητας των παραβιάσεων 
των δικαιωµάτων και η επίκληση της ρήτρας έκτακτης ανάγκης του άρθρου 15 
ΕΣΔΑ. Η µελέτη καταλήγει απαντώντας καταφατικά στο ερώτηµα εάν ο 
µηχανισµός της ΕΣΔΑ µπορεί να τεθεί στη διάθεση των θυµάτων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, τονίζοντας πάντως, τα πραγµατικά περιορισµένα 
όρια της θεσµικής εποπτείας τέτοιου είδους επιχειρήσεων από το ΕυρΔΔΑ. Εξ 
άλλου, το ζήτηµα της τυπικής νοµιµότητας αυτών των επιχειρήσεων όχι µόνο δεν 
αίρει την κεφαλαιώδη σπουδαιότητα της ηθικής ή πολιτικής τους νοµιµοποίησης, 
αλλά µάλλον έλκει την καταγωγή του από αυτό.  Η απάντηση που δίνουµε στο 
πρώτο είναι µάλλον συνάρτηση της απάντησης που δίνουµε στο δεύτερο, παρά 
προϊόν νοµικής επιχειρηµατολογίας. 

 
14.	   «Lesser Used Language Groups in Cyprus», Lesser-used Languages in 

States applying for EU Membership, European Parliament, Directorate-
General for Research, Working paper, Education and Culture Series, EDUC 
106 En Rev.1 2001, σσ. 33-40 	  
 
Η έκθεση αυτή που έγινε ύστερα από παραγγελία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
περιλαµβάνει δεδοµένα σχετικά µε την πραγµατική και νοµική θέση των λιγότερο 
διαδεδοµένων γλωσσών στην Κυπριακή Δηµοκρατία. Ανάλογες εκθέσεις έγιναν 
για όλα τα κράτη που είναι σε διαδικασία ένταξης στην ΕΕ µαζί µε την Κύπρο και 
θα τεθούν υπόψη της ολοµέλειας της Ε.Κ. Η δοµή της έκθεσης είναι κοινή για όλα 
τα υποψήφια κράτη-µέλη και είναι η ακόλουθη: α) προέλευση και έκταση χρήσης 
των γλωσσών, β) νοµικό καθεστώς/δηµόσιες υπηρεσίες, γ) Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, δ)πολιτισµός/εκπαίδευση.	  

Το αυτονόητα ευαίσθητο σηµείο στο περιεχόµενο της έκθεσης είναι η 
προφανής πραγµατολογική και πολιτική ασυµµετρία στην παρουσία των 
γλωσσών αυτών στην Κυπριακή Δηµοκρατία. Αναφερόµαστε σε δεδοµένα που 
ξεκινούν από την ύπαρξη (και αδυναµία επίλυσης) ενός διεθνούς γεωπολιτικού 
ζητήµατος και αφορούν τη χρήση της τουρκικής, έως περιθωριακά φαινόµενα 
διγλωσσίας που αφορούν την αραβική, η οποία έχει σχεδόν εκλείψει. Ανάµεσα 
στα δύο, καταγράφεται µια υπολογίσιµη παρουσία της αρµενικής γλώσσας σε ένα 
πολιτικά αποχρωµατισµένο, ιδιαίτερα φιλικό δηµόσιο περιβάλλον.	  
 

15.	   Μisleading perceptions on Minority Rights in Greece”, The New 
Millenium: Challenges and Strategies for a Globalizing World, ed. S.F. 
Crishna-Hensel, Ashgate 2000, σσ. 149-172	  
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Το κείµενο πραγµατεύεται τους λόγους για τους οποίους στην Ελλάδα ιστορικά 
κυριάρχησαν και συνεχίζουν να ηγεµονεύουν αντιλήψεις για τα µειονοτικά 
δικαιώµατα, οι οποίες σήµερα παρουσιάζονται ιστορικά εξαντληµένες και χρίζουν 
υπέρβασης. Μεταγενέστερη και επεξεργασµένη εκδοχή του κειµένου 
παρουσιάζεται µε τον τίτλο «Αδιέξοδες προσλήψεις των µειονοτικών 
δικαιωµάτων στην Ελλάδα» σε: Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, οπ.π., σσ. 98-
140.  
 

16.	   “Preventing human rights violations on the field: the role of the OSCE 
missions” The preventions of human rights violations, International 
Colloquium of the Marangopoulos Foundation for Human Rights, L.-A. 
Sisilianos (ed.) The Hague, Kluwer Law International, 2000, σσ. 101-122	  
 
Επί του πεδίου κρατών µε ελάχιστη ή ανύπαρκτη παράδοση κράτους δικαίου και 
προστασίας του πολίτη, η έννοια και το περιεχόµενο της πρόληψης των 
παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αποκτά εντελώς διαφορετικά 
δοµικά χαρακτηριστικά από την από έδρας νοµική επεξεργασία µεθόδων, 
κανόνων και πρακτικών πρόληψης. Δεν πρόκειται για µια κανονιστική διεργασία, 
στο νοµοπαρασκευαστικό πλαίσιο της οποίας ο νοµικός είναι λίγο ως πολύ 
εξοικειωµένος, αλλά για µια γνωστική διεργασία, η οποία θεµελιώνεται σε 
τελείως διαφορετικές συνιστώσες (καταρχήν γεωγραφικές) από ότι η νοµοθετική 
εµπειρία των διεθνών οργανισµών.  

Στο πλαίσιο αυτού του κειµένου γίνεται εισαγωγικά µια συγκριτική 
αναφορά στις διάφορες αποστολές του ΟΑΣΕ, µε έµφαση στον προληπτικό τους 
ρόλο – όπου αυτός προβλέπεται - συνοδευµένη µε κάποια συµπεράσµατα σε ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα τους: σε αντίθεση µε τις «µεταπολεµικές», οι 
«ψυχροπολεµικές» αποστολές προληπτικής διπλωµατίας του ΟΑΣΕ έχουν να 
επιδείξουν υψηλό profile στη περιοχή τους αλλά και έργο. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
εµφανές στις περιπτώσεις των αποστολών στα Βαλτικά κράτη, στην ΠΓΔΜ και 
στην Αλβανία. Ελλείψει άλλου, σε αυτά τα κράτη ο ΟΑΣΕ, έχει καταστεί ο 
υψηλότερος επιτόπιος συνοµιλητής των τοπικών αρχών. Οι όποιες επιτυχίες 
αυτών των αποστολών στον τοµέα της πρόληψης, είδαν το φως σε συνεργασία 
µε άλλους θεσµούς. Στο δεύτερο µέρος της µελέτης, γίνεται µια προσπάθεια 
συνολικής αφαιρετικής διατύπωσης κάποιων αξιολογικών κρίσεων σχετικά µε τα 
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της επί του πεδίου πρόληψης των παραβιάσεων 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου Το κείµενο καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι, σε 
ένα µακροπολιτικό επίπεδο, η επιτυχία των αποστολών του ΟΑΣΕ στην πρόληψη 
των παραβιάσεων εξαρτάται πρώτον, από την θέση του οργανισµού στο 
«καταµερισµό εργασίας» των διεθνών οργανισµών και δεύτερον, από την ένταση 
της οµηρίας του στην πολιτική agenda του ισχυρού µη ευρωπαϊκού του µέλους, 
των ΗΠΑ. Δυστυχώς όσο χαµηλή είναι η πρώτη, δηλαδή η θέση του ΟΑΣΕ, τόσο 
υψηλή είναι η δεύτερη, δηλαδή η ένταση της οµηρίας του από τον υπερατλαντικό 
εταίρο.  	  
 

17.	   «Αντιρατσισµός και µη κυβερνητικός χώρος στην Ευρώπη», [µε το 
Μίλτο Παύλου] Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην 
Ελλάδα – Λόγος και αντίλογος, Πρακτικά Συνεδρίου του Κέντρου Διεθνούς 
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Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου, Εκδ. Αν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, 
σσ. 85-103	  

 
Η βασική θέση που εκφράζεται στο πλαίσιο αυτής της µελέτης είναι ότι ο 
σχεδιασµός και η υλοποίηση των επίσηµων κυβερνητικών αντιρατσιστικών 
πολιτικών, άρα και η συγκρότηση και η εκφορά ενός λόγου που θέλει να είναι, 
ως προς το περιεχόµενο και το αποτέλεσµα, «αντιρατσιστικός»:  

- αφενός, εκκινούν από µια προβληµατική, ιδεολογικά προσδιορισµένη 
προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών φαινοµένων και προβληµάτων που περνά 
µέσα από την υπεραπλούστευση ή την επιλεκτική κατανόηση των πτυχών τους 
(αυτό ισχύει για το ίδιο το φαινόµενο του ρατσισµού). 	  

- αφετέρου, παλινδροµούν ανάµεσα στις «πολιτικά ορθές» καλές προθέσεις 
του φιλελεύθερου ηθικισµού και στη πραγµατιστική σκοπιµότητα µιας 
ωφελιµιστικής πολιτικής πρακτικής. Η κατάληξη είναι να ευνοούν αντί να 
καταπολεµούν το ρατσισµό. 	  

Το πρώτο τµήµα της µελέτης που τιτλοφορείται Προβλήµατα του δηµόσιου 
λόγου κατά του ρατσισµού εντοπίζει το βασικό πρόβληµα των αντιρατσιστικών 
πολιτικών στην επιχειρούµενη προσέγγιση και σε τελευταία ανάλυση, στη 
ερµηνεία των κοινωνικών φαινοµένων. Τα ερµηνευτικά εργαλεία της κατανόησης 
παραπέµπουν, σε τελευταία ανάλυση, µέσω διαφορετικών µορφών αλλά ίδιου 
περιεχοµένου, στην ανάλυση που κάνει ο ίδιος ο ρατσιστικός λόγος. Το δεύτερο 
τµήµα που τιτλοφορείται Κυβερνητικός χώρος και αντιρατσιστικός λόγος: 
ανάµεσα σε αρχές και σκοπιµότητες  αναλύει την αντίδραση του κυρίαρχου 
πολιτικού λόγου απέναντι στην άνοδο του ρατσιστικού λόγου. Η αντίδραση αυτή 
ταλαντεύεται ανάµεσα σταόρια του κυβερνητικού φιλελεύθερου ηθικισµού και 
ενός µάλλον πρόχειρα υπολογισµένου ωφελιµισµού στην υπηρεσία της 
αντιρατσιστικής κυβερνητικής σκοπιµότητας. Και στις δύο φάσεις αυτής της 
ταλάντευσης, ο κυβερνητικός αντιρατσιστικός λόγος είναι πάντα δοµηµένος πάνω 
στη λογική του περιορισµού των µεταναστεύσεων και της ενίσχυσης της 
Ευρώπης-φρούριο. Η µελέτη τελειώνει µε κάποιες σκέψεις πάνω στην ιστορική 
υπόθεση ενός νέου γεωπολιτικού ανοίγµατος της Ευρώπης στην Ανατολή και το 
Νότο, ως τη µόνη βιώσιµη αντιρατσιστική πολιτική προοπτική. 	  

 
18. «Το τέλος της εθνικής οµο(ιο)γένειας: παραδοσιακές και νέες µορφές 

ετερότητας στην Ελλάδα», Μετανάστες και µετανάστριες στην Ελλάδα, 
Θ.Μαρβάκης, Α. Παρζάνογλου, Μ. Παύλου, (επιµ.) Εταιρία Πολιτικού 
Προβληµατισµού «Νίκος Πουλανζάς», Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2001, 
σσ. 57-80	  
 
Στο κείµενο αυτό γίνεται µια προσπάθεια ολοκληρωµένης εννοιολόγησης των 
παραδοσιακών και νέων µορφών ετερότητας (ιστορικές µειονότητες και νέες 
µεταναστευτικές κοινότητες) στην Ελλάδα, µε αναφορά στην εξέλιξη της έννοιας 
της ελληνικής ιθαγένειας. Μεταγενέστερη και επεξεργασµένη εκδοχή του 
κειµένου παρουσιάζεται µε τον τίτλο «Το τέλος της εθνικής οµοιογένειας» σε: Η 
ετερότητα ως σχέση εξουσίας, οπ.π., σσ. 141-168. 
 

19. «Η αυτοϋπονοµευτική υπόσταση των αντιρατσιστικών πολιτικών στην 
Ευρώπη»,σε Μετανάστες, ρατσισµός και ξενοφοβία – Από τη θεωρία στην 
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πράξη, Πρακτικά συνεδρίου του ΕΚΕΜΕ σε συνεργασία µε το ΙΜΔΑ την ΕΕΔΑΠ, 
Εκδ. Α.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001 σσ. 87-104	  

 
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται µια κριτική των σύγχρονων mainstream 
αντιρατσιστικών πολιτικών, που σε τελευταία ανάλυση βασίζονται σε ίδια ή σε 
συναφή αναλυτικά εργαλεία µε τον πολιτισµικό νεορατσισµό, τον 
αναπαράγουν.Μεταγενέστερη και επεξεργασµένη εκδοχή του κειµένου 
παρουσιάζεται µε τον ίδιο τίτλο σε: Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, οπ.π., σσ. 
262-286. 
 

20. «Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας» [µε τους: Λ. Μπαλτσιώτη, Τ. 
Τέλλογλου, Κ. Τσιτσελίκη], Σύγχρονα θέµατα, 2002, σσ. 24-52	  
 
Το άρθρο αυτό είναι περίληψη της έκθεσης που συντάχθηκε ύστερα από πρόταση 
και για λογαριασµό του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου - Ίδρυµα 
Θεµιστοκλή και Δηµήτρη Τσάτσου τον Ιούνιο 2001, µετά από επιτόπια έρευνα 
στην Αλβανία. Στο πρώτο κεφάλαιό του [που έχει γραφτεί από τον Λ. 
Μπαλτσιώτη] επιχειρείται ο καθορισµός και η απεικόνιση των µεγεθών και της 
κατάστασης της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία, ζητήµατα που αποτέλεσαν 
ζήτηµα τριβής του ελληνικού µε το αλβανικό κράτος από τη δηµιουργία του 
δεύτερου έως και σήµερα. Η ανάλυση της συγκυρίας και των ιστορικών 
καταβολών αποδίδει, ανάµεσα σε άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την 
αλβανική εθνική συγκρότηση, ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα των Βλάχων της 
Αλβανίας και την γεωπολιτικά και ιδιοσυγκρασιακά ιδιόµορφη περίπτωση της 
Χιµάρας. 

Ακολουθεί κεφάλαιο [το οποίο αποτελεί τη δική µου συµβολή] που αφορά 
τη θεσµική διάσταση της παρουσίας της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία. 
Ξεκινά µε την δυσανάλογη ιδεολογική και συµβολική βαρύτητα που έχει 
αποκτήσει η «Ελληνική Εθνική Μειονότητα» στη χώρα και στις επαφές µε την 
Ελλάδα, σε σχέση µε τις πραγµατικές πληθυσµιακές διαστάσεις του φαινοµένου. 
Ακολουθεί µια διερεύνηση των χαρακτηριστικών της µειονότητας, στο πλαίσιο 
µιας συγκριτικής τυπολογικής προσέγγισης του µειονοτικού φαινοµένου στα 
Βαλκάνια, και στη συνέχεια αναλύεται η επίπτωση της ιστορικής κληρονοµιάς 
των ελληνικών διεκδικήσεων στη Βόρεια Ήπειρο στις σχέσεις της ελληνικής 
µειονότητας µε το αλβανικό κράτος, Η απόδοση δικαιωµάτων στην ελληνική 
µειονότητα βασίζεται στα κριτήρια της εδαφικότητας και της εθνικής καταγωγής , 
κριτήρια που αναπαράγουν µια φορµαλιστική πρόσληψη των µειονοτικών 
δικαιωµάτων και συµβάλλουν σε µια προφιλελεύθερη εννοιολόγηση των 
µειονοτικών δικαιωµάτων, καθώς στις µέρες µας η εδαφικότητα συνιστά ένα 
προβληµατικό rationae loci και η “εθνική καταγωγή” ένα αναχρονιστικό rationae 
personae. 	  

Ακολουθεί κεφάλαιο σχετικά µε τις σύγχρονες διεθνείς δεσµεύσεις της 
Αλβανίας έναντι της µειονότητας και το ζήτηµα της µειονοτικής εκπαίδευσης 
[συµβολή του Κ. Τσιτσελίκη]. Παρουσιάζεται η ιστορική πορεία της ελληνικής 
εκπαίδευσης στην Αλβανία, η παρούσα κατάσταση στα σχολεία, τα φροντιστήρια, 
το αναλυτικό πρόγραµµα και το νοµικό καθεστώς των δηµόσιων µειονοτικών 
σχολείων, τα προβλήµατα λειτουργίας και οργάνωσης και τα ζητήµατα σχετικά  



149 
 

µε τα σχολικά εγχειρίδια και οι εν γένει διµερείς επαφές καθώς και σύντοµα 
συµπεράσµατα και προοπτικές για την εκπαίδευση της µειονότητας. Στη συνέχεια 
γίνεται µια ανάλυση της εκλογικής συµπεριφοράς της µειονότητας [από τον Τ. 
Τέλλογλου] και των παλινωδικών προσπαθειών ελέγχου της από το ελληνικό 
κράτος. Το άρθρο κλείνει µε κάποιες συµπερασµατικές σκέψεις, όπου εκτιµάται 
πως η ανάπτυξη και η σταθερότητας της Αλβανίας είναι αποκλειστική 
προϋπόθεση αποτελεσµατικής άσκησης µειονοτικών δικαιωµάτων και 
παρουσιάζονται οι αντιφάσεις της ελληνικής πολιτικής επί του αλβανικού πεδίου. 

 
21. «Traditional Human Rights Protection Mechanisms and the Rising Role of 

Mediation in Southeastern Europe» (µετονΝ. Διαµαντούρο)Iyunim Bebikoret 
Hamedina, Reflections on State Audit Affairs-2002, Israel, Volume 59, 
(υπόδηµοσίευση) 
 
Το άρθρο αυτό εκφέρει ένα συγκριτικό προβληµατισµό σχετικά µε τους 
παραδοσιακούς µηχανισµούς προστασίας των δικαιωµάτων και τον ανερχόµενο 
ρόλο της διαµεσολάβησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκινά, παρουσιάζοντας 
τις φάσειςσυγκρότησης των µηχανισµών προστασίας των δικαιωµάτων στις 
δυτικές δηµοκρατίες: 1ηφάση: συγκρότηση συνταγµατικού κράτους, θεµελίωση 
της λαϊκής κυριαρχίας και διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω 
διατάξεων του Συντάγµατος. 2η φάση: ανάδυση µηχανισµών διεθνούς προστασίας 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου 3η φάση: δηµιουργία διαµεσολαβητικών 
θεσµών, και 4η φάση:  συγκρότηση του µη κυβερνητικού χώρου των 
δικαιωµάτων. Η προηγούµενη απεικόνιση της εξέλιξης του πολιτειακού 
παραδείγµατος προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων στις φιλελεύθερες 
δηµοκρατίες δε θεµελιώνει την εγκυρότητά της σε µια αθροιστική-διαδοχική, 
αλλά σε µια προϋποθετική λογική. Η βασική θέση που διατρέχει αυτό το άρθρο 
αυτό είναι πως επί των ηµερών µας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιχειρείται και 
εν µέρει συντελείται µια ιδιόµορφη ανατροπή του κανονικού εξελικτικού 
παραδείγµατος προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου που γενικά 
θεµελιώνεται στο τρόπο που δείξαµε προηγουµένως. Η πρώτη µείζονος σηµασίας 
ανατροπή που συντελείται εστιάζεται στη διαλεκτική των σχέσεων συνταγµατικής 
εξουσίας και διεθνούς εποπτείας: δηλαδή στις σχέσεις της 1ης µε τη 2η φάση, 
καθώς το κανονικό εξελικτικό παράδειγµα προστασίας ατοµικών δικαιωµάτων 
που σκιαγραφήθηκε προηγουµένως δεν θα µπορούσε να τύχει ανάλογης ή του 
τουλάχιστον συγκρίσιµης µε τη Δυτική Ευρώπη εφαρµογής στις 
µετακοµµουνιστικές Δηµοκρατίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρακτική 
αδυναµία κατοχύρωσης εγγυήσεων άσκησης δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη εγγράφεται ως ιστορικό παρακολούθηµα της 
πολιτειακής ανεπάρκειας για τη δηµιουργία υλικών και πολιτικών όρων για την 
άσκηση αυτών των δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα φάσεων που δώσαµε 
στην αρχή του κειµένου, οι ανεπάρκειες αυτές εντοπίζονται στο σκληρό πυρήνα 
της εγγυητικής και νοµιµοποιητικής λειτουργίας των Συνταγµάτων. 	  

Για τους προηγούµενους λόγους, εγχειρείται επίσης η ενίσχυση των 
διαµεσολαβητικών θεσµών τύπου ombudsman. Σύµφωνα λοιπόν µε τις 
προηγούµενες σκέψεις, το µείζον ζήτηµα που καταγράφεται εδώ έχει ως 
αφετηρία τις σχέσεις του ombudsman µε τη δικαιοσύνη. Το πρόβληµα προκύπτει 
από την παρατηρούµενη αντιστροφή του εξελικτικού παραδείγµατος που 
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παρουσιάστηκε στην αρχή αυτής της µελέτης. Η ενίσχυση της 3ης φάσης αυτού 
του παραδείγµατος, της δηµιουργίας δηλαδή διαµεσολαβητικών θεσµών, ως 
αντιστάθµισµα της προβληµατικής λειτουργίας ή ελλειπτικής ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, και κυρίως η υπαγωγή της τελευταίας στις αρµοδιότητες των 
ombudsman είναι µια εξέλιξη που πρέπει να προβληµατίσει, καθώς δηµιουργεί 
ρήγµατα στο θεµέλιο της δηµοκρατίας, την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.	  

 
          	  

 
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση λέκτορα στο Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον Ιούλιο 
2003:	  

 
29. Λήµµα “Greece” [µε τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη] σε: European Parliament 

Working Paper The European Union and Lesser-used languages, Education 
and Culture Series EDUC 108 EN, Βρυξέλλες, 2002, σ. 66-74	  

 
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά, σύµφωνα µε προδιαγραφές του 
επιµελητή της έκδοσης, οι µειονοτικές γλώσσες της Ελλάδας.  Με µια σύντοµη 
εισαγωγή, ένα κεφάλαιο που αφορά στη χρήση της γλώσσας στα διάφορα 
κοινωνικά πεδία, ένα συµπέρασµα καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι η 
δοµή κάθε κεφαλαίου για τις ακόλουθες γλώσσες: Αρβανίτικα, Βλάχικα, 
(Σλαβο)µακεδόνικα-Βουλγάρικα, Ποµάκικα και Τούρκικα. Το κείµενο αυτό 
προορίζεται για µια χρηστική εισαγωγή στο ζήτηµα και για τις ανάγκες 
τεκµηρίωσης των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται µε 
τα ζητήµατα πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 	  

 
30.« Le statut (de protection) des minorités nationales : une exception en droit 

public » σε: La protection des minorités nationales par leur Etat-parent, 
Commission européenne pour la démocracie par le droit, Editions du Conseil 
de l’Europe, Science et téchnique de la démocracie, No 32, Στρασβούργο, 
2002, σ. 209-234. (τµήµα των θέσεων αυτής της µελέτης έχουν 
πρωτοπαρουσιαστεί στη διδακτορική µου διατριβή).	  

 
Στο άρθρο αυτό χρησιµοποιείται η έννοια της εξαίρεσης, σύµφωνα µε µια κριτική 
µατιά στη θεωρητική κληρονοµιά της Πολιτικής Θεολογίας του Κ. Σµιττ, 
προκειµένου να παρουσιαστούν οι κανονιστικές προϋποθέσεις και ιδεολογικές 
καταβολές του καθεστώτος (προστασίας) των εθνικών µειονοτήτων στο δηµόσιο 
δίκαιο. Το καθεστώς αυτό καθεαυτό είναι εξαίρεση, για την ακρίβεια η ύπαρξη 
των µειονοτήτων είναι εξαίρεση. 	  

1η εξαίρεση. Ο µειονοτικός δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τον «κάθε άνθρωπο», το 
αφηρηµένο, α-ιστορικό υποκείµενο των δικαιωµάτων της Οικουµενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη και αυτό διότι, τη 
στιγµή που η καθολικότητα στα δικαιώµατα αναγνωρίζεται όσο πιο πανηγυρικά 
γίνεται – πλην όµως συχνά πλασµατικά, αφήνοντας έξω γυναίκες, δούλους, 
µειονοτικούς και ξένους -  κάνει την εµφάνισή του το νέο συλλογικό υποκείµενο 
που νοµιµοποιεί το κράτος. Στο υποκείµενο αυτό ο µειονοτικός δεν χωράει: το 
έθνος. Το έθνος, από το οποίο πηγάζουν οι νέες εξουσίες, και υπέρ του οποίου 
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ασκούνται, κατά προσφιλή διατύπωση των πρώτων συνταγµάτων του 19ου 
αιώνα, δεν µπορεί να αναγνωρίσει µειονοτικούς ανθρώπους. Οι διάφορες 
κριτικές που δέχθηκαν τα δικαιώµατα του ανθρώπου, από τα τέλη του 18ου ως 
σήµερα, από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις και θεωρητικές αναφορές, 
ουσιαστικά αντανακλούν αυτή την εγγενή α-δυνατότητα ταυτοποίησης ενός 
συγκεκριµένου υποκειµένου µε ιστορικά, πολιτισµικά, ταξικά ή άλλως δοσµένα 
χαρακτηριστικά, µέσα στο οποίο θα µπορούσε να βρει ζωτικό χώρο αναγνώρισης 
και ο µειονοτικός άνθρωπος. 	  

2η εξαίρεση.  Προσφεύγοντας πάλι στο σχήµα «εχθρού-φίλου» της Έννοιας του 
Πολιτικού του Σµιττ, γίνεται µια προσπάθεια ανάγνωσης των εθνικών πολιτικών 
αντιµετώπισης  των µειονοτήτων από τα τέλη του 19ου ως το Μεσοπόλεµο στην 
Ευρώπη. Το εµβληµατικό σύνθηµα για «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» 
δύσκολα µπορεί να αντιπαρέλθει τον κυνισµό της αποφασιοκρατίας του Κ. Σµιττ, 
σύµφωνα µε τον οποίο η νέα δηµοκρατία δεν µπορεί παρά να είναι «εθνική» και 
άρα για τις µειονότητες υπάρχει ο δρόµος της έξωσης ή της αφοµοίωσης.  	  
 3η εξαίρεση.  Η εθνική µειονότητα είναι µια εθνότητα, στην οποία ωστόσο, 
δεν αναγνωρίζεται αυτό που ζητά το έθνος, γιατί είναι τέτοιο: αυτοδιάθεση. Το 
καθεστώς προστασίας των µειονοτήτων µπορεί να χωράει τα πάντα, ακόµη και 
εξαιρετικά προωθηµένα δικαιώµατα εδαφικής αυτονοµίας, εκπαίδευσης κλπ. 
αλλά εγγενώς υπάρχει ένα όριο: οι µειονότητες απαγορεύεται να αποσπάσουν 
επικράτεια. Με αυτή την έννοια, το καθεστώς των µειονοτήτων πιστοποιείται 
κατεξοχήν ως εξαίρεση εντός της κρατικής-εθνικής κυριαρχίας, όχι µόνο διότι οι 
µειονοτικοί αρνούνται να αναγνωρίσουν τη νοµιµοποίησή της, αλλά διότι η ίδια η 
κυριαρχία αποτυγχάνει στο πρόσωπό τους να επιτελέσει την κατεξοχήν αποστολή 
της: να κεφαλαιοποιήσει στην ολότητά της, την έννοια του κοινού δηµοσίου 
συµφέροντος. 	  
 4η εξαίρεση. Η τέταρτη εξαίρεση είναι µεθοδολογικού ενδιαφέροντος. Το 
δίκαιο της νεωτερικότητας δοµείται πάνω σε δύο πυλώνες ανάµεσα στους 
οποίους υπάρχει το ιδανικό τίποτε: τον άνθρωπο – υποκείµενο δικαιωµάτων και 
το κράτος – φορέα κυριαρχίας. Αυτοί οι δύο πόλοι συγκροτούνται µε τρόπο 
διχοτοµικό: «κάπου ανάµεσα» δεν µπορεί να υπάρξει, άρα αυτό που το δίκαιο 
αυτό µπορεί να επιφυλάξει στις µειονότητες είναι είτε να τις αντιµετωπίσει σαν 
κάθε άνθρωπο είτε να τους δώσει τη δυνατότητα να συγκροτήσουν κράτη. Με 
δεδοµένο ότι η τελευταία εκδοχή σκοντάφτει πάνω στις θεµελιώδεις αρχές του 
διεθνούς συστήµατος των κρατών, αποµένει η πρώτη: η συµπερίληψη του 
µειονοτικού στον «κάθε άνθρωπο» µε ό,τι δυσκολίες γνωρίζουµε ότι αυτή έχει 
(πρβλ. 1η εξαίρεση).	  
 5η εξαίρεση. Εξαιτίας όλων των προηγουµένων, πολλές µειονότητες 
στρέφονται για προστασία όχι στο κράτος στην επικράτεια του οποίου ζουν, αλλά 
στο κατά κανόνα όµορο ή γειτονικό κράτος, το οποίο προσλαµβάνεται ως η 
µητέρα-πατρίδα. Η εµπειρία της συνταγµατικής ιστορίας και των διεθνών 
σχέσεων του 20ου αιώνα στην Ευρώπη προσφέρει αρκετά παραδείγµατα 
προστασίας ή διακρισιακής µεταχείρισης  µειονοτήτων από όµορα κυρίως κράτη, 
που εµφανίζονται ως οι πατρίδες πληθυσµών µε τους οποίους µοιράζονται κοινή 
εθνική συνείδηση, αλλά για λόγους κάποιου «ιστορικού ατυχήµατος» οι 
πληθυσµοί αυτοί βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους. Ήδη λοιπόν στην 
αφετηρία θεµελίωσης του εγχειρήµατος προστασίας πληθυσµών εκτός 
επικράτειας, εντοπίζεται ένα εσχατολογικό επιχείρηµα ολοκλήρωσης αυτού που ο 
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εθνικός λόγος δεν κατάφερε να τελειώσει µέσα στο κράτος. Αυτή είναι εξ άλλου 
και η ρίζα αξιών της αλυτρωτικής ιδεολογίας. Η εµπλοκή τρίτου κράτους  επί τη 
βάσει ενός γενεαλογικού επιχειρήµατος συγγένειας µε τµήµα των πολιτών άλλου 
κράτους προτάσσεται για λόγους πλήρωσης αλληλεγγύης µε πληθυσµούς που 
δεν βρήκαν χώρο στην  «εθνική» τους επικράτεια. Η προστασία λοιπόν των 
µειονοτήτων από τις «µητέρες-πατρίδες» τους προτάσσεται εν είδει αποζηµίωσης 
για την ευθύνη των κρατών, τα οποία την κρίσιµη στιγµή δεν κατάφεραν να 
εκπληρώσουν το ιστορικό χρέος ταύτισης της κρατικής µε την εθνική επικράτεια.	  
 

31. “Preventing ethnic tensions: Bentham’s “self-regarding prudence” as a way 
out of pessimism” σε: Ethnicity Research Centre (ed.), Democracy and 
Multiculturalism in South East Europe, Βελιγράδι, 2003, σ. 143-156	  

 
Ένα ολόκληρο αιώνα πριν από την ανταλλαγή πληθυσµών µε την Τουρκία, το 
1823, ο βρετανός νοµοµαθής και φιλόσοφος JeremyBentham γνωµοδοτούσε για 
τις σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Πελοπόννησο. Έγραφε στους 
επαναστατηµένους έλληνες που σύντοµα θα οικοδοµούσαν την πολιτεία τους: 
«Συµπεριφερθείτε τους [εννοεί τους µουσουλµάνους] µε τόση ευγένεια όση η 
απαραίτητη µέριµνα για την ίδια σας την ασφάλεια σας επιτρέπει».  Λαµβάνοντας 
έτσι ως κατ’ αρχήν δεδοµένη την αµοιβαία εχθρότητα µεταξύ χριστιανών και µη, 
εισηγείται την διαµόρφωση του νοµικού καθεστώτος των δευτέρων µε βάση δύο -
κατά τα φαινόµενα τουλάχιστον- ιεραρχικά διατεταγµένες µεταξύ τους αρχές, 
αυτήν της ιδιοτελούς σύνεσης και αυτήν της αποδοτικής αγαθοβουλίας. Η 
«ιδιοτελής σύνεση» έλειψε από τα Βαλκάνια στα τέλη του 20ου αιώνα και αυτό 
πληρώθηκε µε πολέµους, που ακόµη δεν έχουν κοπάσει. Το  ωφελιµιστικό 
επιχείρηµα του Bentham ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι όταν τα κράτη ασχολούνται 
µε µειονότητες δεν το κάνουν στο όνοµα της αξιακής συµµόρφωσής τους µε 
ανθρωπιστικές επιταγές, αλλά στο όνοµα της αυτό-συντήρησής τους. 
Προστατεύοντας τις µειονότητες, σε τελική ανάλυση προστατεύονται από αυτές. 
Το επιχείρηµα της «ιδιοτελούς σύνεσης» και «αποδοτικής αγαθοεργίας» θα 
µπορούσε να είναι µια διέξοδος στα απαισιόδοξα σενάρια, στα οποία εµπλέκονται 
µειονότητες και κράτη ακόµη και σήµερα, στα Βαλκάνια.  	  

 
32.“Impasses in the Treatment of Minorities and Homogeneis in Greece” [µε τον 

Konstantinos Tsitselikis] σε: Jahrbücher für Geschichte und Kultur 
Südosteuropas, History and Culture of South Eastern Europe, volume 
5/2003. Αφιέρωµατεύχους : Minorities in Greece: Historical Issues and New 
Perspectives, σ. 81-93.	  

 
Στο άρθρο αυτό, όπως προδίδει και ο τίτλος του, επιχειρείται να αναδειχθούν 
αντιφάσεις της ελληνικής πολιτικής µεταχείρισης οµογενών και µειονοτήτων. 
Γίνεται µια καταρχήν αντίστιξη των δύο εννοιών µέσω των διαρκώς 
µεταβαλλόµενων ιδεολογικών χρήσεων της έννοιας του ελληνισµού. Ο 
ελληνισµός άλλοτε περιλαµβάνει, άλλοτε αποκλείει.  Τα κατεξοχήν αντικείµενα 
συµπερίληψης είναι οι οµογενείς, δηλαδή οι «έλληνες το γένος» που δεν 
κατάφεραν να βρουν καταφύγιο στην εθνική εστία. Αντίστροφα, οι µειονοτικοί 
στην Ελλάδα καθίστανται τα αντικείµενα του αποκλεισµού, εφόσον εκτιµηθεί ότι 
δεν επιθυµούν ή αδυνατούν να γίνει τµήµατα της οργανικής ενότητας του 
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ελληνισµού. Η προστασία των µειονοτήτων στην Ελλάδα από τις απαρχές της 
µεταπολεµικής εποχής µέχρι σήµερα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις εξελίξεις, 
διεκδικήσεις και αντιπαραθέσεις  που έλαβαν χώρα κατά τον Μεσοπόλεµο, αλλά 
και µε την ιδεολογική, νοµικο-πολιτική ή πραγµατική, ανά περίπτωση, 
«εκκαθάριση» του µειονοτικού φαινοµένου, όπως αυτό είχε παγιωθεί µέχρι το 
1940.  Εξάλλου, ήδη δραστική µεταβολή στο µειονοτικό φαινόµενο είχε 
επιτευχθεί µε τις ανταλλαγές πληθυσµών (Βούλγαροι 1919, µουσουλµάνοι 1923). 
Η ύπαρξη µειονοτήτων είναι αντικειµενικά συνυφασµένη µε τις εδαφικές 
µεταβολές της ελλαδικής επικράτειας (το 1881, 1864, 1881, 1913, 1923 και 1947) 
µε την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε µη ελληνόφωνους ή/και µη 
ελληνορθόδοξους, πλέον, έλληνες πολίτες. Η επιφανέστερη όλων των 
µειονοτικών συνθηκών παραµένει σήµερα η Συνθήκη της Λοζάνης (1923), η οποία 
περιέχει ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των µη µουσουλµανικών 
µειονοτήτων στην Τουρκία και της µουσουλµανικής στην Ελλάδα. Στις σχετικές 
διατάξεις κατοχυρώνονται οι γενικές αρχές της µη διάκρισης, σεβασµού της 
ιδιαιτερότητας, το δικαίωµα στην µειονοτική εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, 
το σεβασµό των διαπροσωπικών εθίµων, το δικαιώµατα ίδρυσης και διατήρησης 
ιδρυµάτων µε την συνδροµή του κράτους, καθώς και το δικαίωµα προσφυγής στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δυνατότητα η οποία ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Το 
κεφάλαιο περί µειονοτήτων παραµένει όπως διατυπώθηκε εδώ και 80 χρόνια 
χωρίς καµία τροποποίηση: Ελλάδα και Τουρκία δεν έχουν εκφράσει καµία 
διάθεση επαναδιαπραγµάτευσης του µειονοτικού ζητήµατος σε µια βολική όσο και 
υπονοµευτική (αυτό- και αλληλο-) παγίδευση. Τα πράγµατα εµφανίζονται 
διαφορετικά µε τους οµογενείς κατά τη διάρκεια του 20ουαιώνα, σε µείζον τµήµα 
του οποίου το κράτος τροφοδοτεί – συχνά εν γνώσει του φρούδες – ελπίδες 
λύτρωσης. Οι σχέσεις Ελλάδας µε οµογενείς απόδηµους παίρνει µια αναπάντεχη 
εξέλιξη στα τέλη του 20ου, όταν η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού ωθεί 
ένα πολύ υπολογίσιµο τµήµα των «εφεδρειών»  του ελληνισµού στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό επισήµως 
ονοµάζεται «παλιννόστηση» πλην όµως, σε γνώση όλων, παρουσιάζει πολύ 
περισσότερες οµοιότητες µε την κατεξοχήν µεταναστευτική διαδροµή από την 
Ανατολή προς τη Δύση, την οποία κάνουν πολύ (πρώην) συµπατριώτες των 
ελλήνων οµογενών. Στο βαθµό που υποστασιοποιήσοµε το ίδιο το µειονοτικό 
φαινόµενο περισσότερο ως αποτέλεσµα συσχετισµών ισχύος ανάµεσα στην οµάδα 
και το κράτος, και όχι ως θέµα πολιτισµικών διαφορών ανάµεσα σε εθνοτικές 
οµάδες, πολλοί οµογενείς γίνονται στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα, οι 
νέες µειονότητες.  
 

33. «Η αυτοδικία ως αυτοάµυνα», σε: Αντώνη Μανιτάκη, Ανδρέα Τάκη 
(επιµέλεια), Τροµοκρατία και δικαιώµατα: από την ασφάλεια του κράτους 
στην ανασφάλεια δικαίου, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2004, σ. 203-213	  

 
Στο άρθρο αυτό γίνεται µια παραβολή διατάξεων και αρχών του εθνικού ποινικού 
δικαίου στο χώρο των διεθνών σχέσεων.  Ενώ ο όρος «αυτοάµυνα» έχει 
συµβατικό περιεχόµενο στο χώρο του διεθνούς δικαίου, ο όρος «αυτοδικία» 
παραπέµπει αποκλειστικά στο εθνικό ποινικό δίκαιο. Το δικαίωµα αυτοάµυνας 
στο διεθνές δίκαιο δεν µπορεί να είναι διαφορετικού κανονιστικού περιεχοµένου 
από το ανάλογό του δικαίωµα στο εθνικό δίκαιο. Εξάλλου, καθόλου αδιάφορο 
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δεν είναι το γεγονός πως το δικαίωµα αυτό οριοθετείται αρνητικά και θετικά από 
τις γενικές αρχές του δικαίου, οι οποίες, ως τέτοιες αφορούν και το δηµόσιο 
διεθνές δίκαιο. Το δικαίωµα στην αυτοάµυνα επιτρέπει σε κάποιον να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του, όταν ο νόµος δεν είναι δυνατό να επέµβει. Δεν του 
επιτρέπει να πάρει το νόµο στα χέρια του.  Όταν οι «οι οργισµένοι πολίτες (ή εν 
προκειµένω τα οργισµένα κράτη) παίρνουν το νόµο στα χέρια τους» έχουµε 
αυτοδικία. Η αυτοδικία είναι παράνοµη, όταν υπάρχει δίκαιο. Όταν το δίκαιο δεν 
είναι παρόν, συγχωρείται. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αυτοάµυνα εξ ορισµού δεν 
µπορεί παρά να θεωρηθεί ως το «αναγκαίο», «άµεσο» ή «αναλογικό» αποτέλεσµα 
µιας ένοπλης επίθεσης. Σε τούτο δε συγκλίνουν όλοι οι θεράποντες το διεθνές 
δίκαιο. Το ουσιαστικό θετικό διεθνές δίκαιο δε διαθέτει (ακόµη;) στο οπλοστάσιο 
του κανόνες στο όνοµα των οποίων θα µπορούσε να νοµιµοποιηθεί ως αυτοάµυνα 
η στρατιωτική επέµβαση σε ένα κράτος στο έδαφος του οποίου φιλοξενείται 
άνθρωπος ή οµάδα υπεύθυνοι για τροµοκρατικές ενέργειες, όπως αυτή της 11ης 
Σεπτεµβρίου 2001.  Έως ότου αποκτήσει – εάν αποκτήσει -  µόνα τα επιχειρήµατα 
αποτελεσµατικότητας των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν αρκούν για να τις 
νοµιµοποιήσουν στο όνοµα µιας φυσικοδικαιϊκής αντίληψης περί του τι είναι 
δέον, σε προφανή απόσταση από το θετικό διεθνές δίκαιο.  Εκτός βέβαια, εάν 
συµµεριζόµαστε την άποψη ότι το διεθνές δίκαιο είναι κάτι σαν τα εµπάργκο: 
υπάρχει για να παραβιάζεται.	  

 
34.«Η Ελλάδα της οµογένειας: από µητέρα-πατρίδα, καπιταλιστική µητρόπολη» 

σε: Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: 
Σχολή Μωραΐτη) Μειονότητες στην Ελλάδα, Αθήνα, 2004, σ. 431-456. 
Προδηµοσίευση σε: Ο Πολίτης, τεύχος 106, 2002, σ. 9-20. 	  

 
Στόχος της µελέτης αυτής είναι να αναδείξει τα κυρίαρχα στιγµιότυπα µιας 
µετάβασης στην Ελλάδα προ και µετά του ψυχρού πολέµου. Η θέση που 
υποστηρίζεται είναι πως η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού 
σοσιαλισµού και το συνεπακόλουθο µεταναστευτικό ρεύµα προς την Ελλάδα 
αλλάζει στα µάτια των οµογενειακών πληθυσµών την κυρίαρχη ψυχροπολεµική 
πρόσληψη της Ελληνικής πολιτείας ως µητέρας-πατρίδας η οποία µέσω ενός 
ανοιχτού ή αυτολογοκριµένου αλυτρωτικού πολιτικού λόγου εµφανίζεται ως 
προστάτρια των πόθων ολοκλήρωσης του ελληνικού εθνικού οράµατος. 
Ταυτόχρονα, η µετοίκηση µείζονος τµήµατος των οµογενειακών πληθυσµών στη 
χώρα, αλλάζει και την κυρίαρχη αντίληψη στο γηγενή πληθυσµό για τους 
απόδηµους Έλληνες. Ο οµογενής από εκ του µακρόθεν Έλληνας που προσδοκά 
την προστασία γίνεται εκ του σύνεγγυς µετανάστης που προσδοκά ένταξη. Η 
απότοµη αυτή αλλαγή στους υλικούς όρους ζωής των ανθρώπων αυτών δείχνει 
πόσο γρήγορα καταρρέουν ιδεολογήµατα που στερούνται ρεαλιστικής αναφοράς 
στις ζωές των ανθρώπων. Το προαναγγελθέν τέλος του ειδυλλίου οµογενών και 
µητέρας πατρίδας τοποθετείται στην ιστορική στιγµή της πτώσης του υπαρκτού 
σοσιαλισµού που σηµατοδοτεί την παλιννόστηση ή µετανάστευση του µείζονος 
τµήµατος της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας και εκατοντάδων χιλιάδων 
άλλων Αλβανών πολιτών, παλιννοστούντων Ελλήνων και άλλων προσώπων από 
την πρώην ΕΣΣΔ, δεκάδων χιλιάδων Ρουµάνων και Βουλγάρων, και αναρίθµητων 
άλλων λαών στην Ελλάδα. Ανάµεσα σε πολλά άλλα, η αλλαγή του δηµογραφικού 
χάρτη της χώρας επιφέρει αυτό που σχηµατικά θα ονοµάσω µετακύλιση του 
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θεσµικού καθεστώτος και κοινωνικής πρόσληψης του οµογενούς από σχεδόν 
ηµεδαπόσεηµι-παράνοµο αλλοδαπό. Ο ηµι-πολίτης υποβιβάζεται έτσι όχι µία, 
αλλά δύο κοινωνικές κατηγορίες: δεν γίνεται αλλοδαπός, αλλά παράνοµος 
αλλοδαπός υπό ένα καθεστώς ιδιότυπης ανοχής, όπου αυτόν που τον 
διαφοροποιεί από τον παράνοµα βρισκόµενο στην Ελλάδα αλλοδαπό είναι η 
προφορική διαβεβαίωση ότι δεν θα απελαθεί. Στη δεκαετία του ΄90 λοιπόν 
καθίσταται προφανές ότι η κρίση που ούτως ή άλλως  σοβεί στον πυρήνα της 
έννοιας της «οµογένειας» αποκτά ενδηµικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στην 
βαθµιαία ακύρωση των θετικών σηµασιοδοτήσεων από τις οποίες η έννοια 
συνοδεύεται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώναΗ µετάλλαξη της Ελλάδας από 
«µητέρα-πατρίδα» σε καπιταλιστική µητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
στους τελευταίους τροχούς της αµάξης της οποίας τοποθετήθηκαν οι αλλοδαποί 
µετανάστες – οµογενείς και µη – δείχνει πόσο εύκολα καταρρέουν εθνικά 
ιδεολογήµατα όταν στερούνται των αντίστοιχων υλικών προϋποθέσεων για την 
ιστορική αναπαραγωγή τους.	  

 
35. «Εισαγωγή των επιµελητών» και«Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας: 

Στιγµιότυπα αβεβαιότητας ως εθνικές αλήθειες» [µε τον Κωνσταντίνο 
Τσιτσελίκη] σε Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η ελληνική 
µειονότητα της Αλβανίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003 σ. 17-44.	  
 
Η απόδοση µειονοτικών δικαιωµάτων στην εθνοτικά ρευστή µειονοτική οµάδα 
εξετάζεται στο πλαίσιο της διαρκώς µεταβαλλόµενης διεθνούς συγκυρίας και των 
ελληνοαλβανικών σχέσεων. Η αµοιβαία καχυποψία που κυριάρχησε σε όλη τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα στο τρίγωνο των σχέσεων Ελλάδας – Αλβανίας - 
ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία ανέθρεψε ένα κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης, 
το οποίο απέκτησε σχεδόν ενδηµικά χαρακτηριστικά. Οι διµερείς συσχετισµοί 
ισχύος µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου και τα παρελκόµενα γεωπολιτικά 
δεδοµένα – µε πρώτη την αλβανική µετανάστευση στην χώρα µας— επιτρέπουν 
πλέον στην Ελλάδα να µπορέσει να επεξεργαστεί πολιτικές απαλλαγµένες από το 
ιστορικό βάρος της αβεβαιότητας που κληροδότησε ο αιώνας που πέρασε. Αυτό 
που χαρακτηρίζει την ένθεν και ένθεν σχετική µε την ελληνική µειονότητα 
«εθνική» ρητορική είναι ότι βασίζεται σε θέσφατα και  «εθνικές αλήθειες» 
σχετικά µε την ιστορία της, τα µεγέθη της, τα εθνοτικά της όρια, το καθεστώς της 
στη χοτζική Αλβανία, καθώς και την πορεία της στη δεκαετία του ’90 η 
αναπαραγωγή των οποίων έχει αποκλειστικά ιδεολογικό περιεχόµενο. Σήµερα, 
παρατηρείται και από τις δύο πλευρές µια προσπάθεια απαλλαγής από το βάρος 
αυτών των ιδεολογηµάτων. Στην πράξη ωστόσο, µια νέα πολιτική θετικού 
αθροίσµατος και από τα δύο κράτη είναι δύσκολο να καθετοποιηθεί και να 
ηγεµονεύσει καθώς επιβιώνουν αδράνειες οι οποίες, µε το πέρασµα του χρόνου, 
έχουν αποκτήσει την δική τους αυτόνοµη πολιτική δυναµική. Οι µηχανισµοί αυτοί 
της αδράνειας και της εσωστρέφειας, στις µέρες µας, επιβιώνουν µέσω της 
επίκλησης του πολιτικού κόστους της εξαφάνισής τους. Ωστόσο, το πολιτικό 
κόστος που προκύπτει από την συντονισµένη προσπάθεια οριστικής απαλλαγής 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τις αναχρονιστικές αδράνειες για τις 
οποίες έγινε λόγος, είναι ανύπαρκτο. Για την ακρίβεια, είναι ανύπαρκτο µπροστά 
στο αντίπαλο δέος, που δεν είναι άλλο από την πεµπτουσία της ίδιας της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην Αλβανία και εν γένει στη Βαλκανική.	  
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36. «Το θεσµικό καθεστώς ως µηχανισµός ιδεολογικής αφοµοίωσης της 

µειονότητας», σε: Κ. Τσιτσελίκη, Δ. Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η ελληνική 
µειονότητα της Αλβανίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003, σ. 127-164	  
 
Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας είναι µια τυπική βαλκανική µειονότητα.  
Συγκεντρώνει τα περισσότερα – εάν όχι όλα – τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 
ένα minimum τυπολογίας του φαινοµένου των εθνικών µειονοτήτων στα 
Βαλκάνια (αλλά και µε την ευρεία έννοια στην υπόλοιπη Ευρώπη):  	  

- συγκέντρωση πληθυσµού σε περιοχή κοντά στα σύνορα, 	  
-     όµορο κράτος το οποίο η  µειονότητα προσλαµβάνει ως πατρίδα, 	  

πατρίδα που θεωρεί ως «φυσική» την υποχρέωση να προστατεύει τη µειονότητα.	  
Το κείµενο συνιστά µια προσπάθεια εντοπισµού κάποιων θεµελιακών ιστορικών 
και πολιτειακών παραστάσεων που αντανακλώνται στο κανονιστικό πεδίο της 
θέσης των Ελλήνων της Αλβανίας. Τελικά, η πρόσληψη των παραστάσεων αυτών 
από την Αλβανική διοίκηση και τους Έλληνες µειονοτικούς επηρεάζει τη ζωή της 
µειονότητας στην Αλβανία περισσότερο από το καθεαυτό πλέγµα νοµικών 
κανόνων και διοικητικών πρακτικών που ρυθµίζουν τις σχέσεις της µε το κράτος. 
Εξ άλλου, και το περιεχόµενο των ίδιων των κανόνων είναι υπόλογο σε ένα βαρύ 
ιστορικό φορτίο.  	  
 Εάν διερωτηθούµε σε ποιους χώρους άσκησης πολιτικής το καθεστώς Χότζα 
έφερε τα ποθούµενα για την κοινωνική του συνοχή και την πολιτειακή του 
ειρήνη, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι πενιχρά. Μέσα σε αυτά τα λίγα πάντως, 
µε ασφάλεια θα µπορούσαµε να εγγράψουµε και τον τρόπο µε τον οποίο 
διαχειρίστηκε το εξαιρετικά ακανθώδες γι’ αυτό ζήτηµα της ελληνικής 
µειονότητας στην Αλβανία. Ενώ οι ανεξέλεγκτοι κραδασµοί που ακολουθούσαν 
έως και το 1997 την πτώση του καθεστώτος της ολοκληρωτικής αποµόνωσης που 
επιβλήθηκε στην Αλβανία από το Κόµµα Εργασίας µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, απεδείχθησαν ικανοί να θρυµµατίσουν τον ούτως ή άλλως ευαίσθητο 
κοινωνικό ιστό της χώρας αυτής, δεν επέφεραν τα αποσταθεροποιητικά 
αποτελέσµατα που θα ανέµενε κανείς στον χώρο της ελληνικής µειονότητας της 
Αλβανίας. Δύο είναι οι λόγοι: ο πρώτος είναι αντικειµενικός και αφορά τη µαζική 
έξοδο της µειονότητας στην Ελλάδα, κυρίως µετά τα γεγονότα του 1997. Η 
έξοδος αυτή, ενταγµένη ιστορικά στο µείζον κύµα της αλβανικής µετανάστευσης 
στην Ελλάδα στα τέλη του προηγούµενου αιώνα, οδηγεί στον οικονοµικό 
µαρασµό του αλβανικού νότου. Ωστόσο, σε αυτή την οριακή συγκυρία για την 
επιβίωσή της, η αλβανική πολιτεία – ανήµπορη ούτως ή άλλως να επιβάλει ένα 
ελάχιστο πρόσχηµα τάξης - βλέπει µια οριστική ιστορική διέξοδο από το 
βορειοηπειρωτικό πρόβληµα. Το ταξίδι των περισσότερων µειονοτικών από την 
Αλβανία προς την Ελλάδα, δεν φαίνεται να έχει επιστροφή. Πλέον, το ζήτηµα των 
Ελλήνων της Αλβανίας καθίσταται περισσότερο ένα µεταναστευτικό πρόβληµα για 
την Ελλάδα, παρά ένα αντίστοιχο µειονοτικό για την Αλβανία.	  
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον, σε αυτή την εξαιρετικά εύθραυστη περίοδο για 
την Αλβανία, η ελληνική µειονότητα δεν αναδείχθηκε σε µείζονα 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα – µολονότι το έδαφος ήταν λιπασµένο από τις 
αλυτρωτικές προδιαθέσεις των βορειοηπειρωτικών σωµατείων στην Ελλάδα αλλά 
και τον εθνικιστικό λόγο της αλβανικής πολιτείας - έχει να κάνει µε την ίδια τη 
συνείδησή της. Μια συνείδηση που ιστορικά σφυρηλατήθηκε στα χρόνια του 
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χοτζικού καθεστώτος από ένα θεσµικό πλαίσιο που κατάφερε και λειτούργησε, 
όπως θα αναλύσουµε στη συνέχεια του κειµένου, ως µηχανισµός ιδεολογικής 
αφοµοίωσης των ελλήνων µειονοτικών. Η αφοµοίωση αυτή εντοπίζεται σε δύο 
επίπεδα: πρώτον, στην βαθµιαία εγκατάλειψη της ελληνικής συνείδησης από 
σηµαντικό τµήµα της ελληνικής µειονότητας που συνδυάζεται και µε την άρση της 
ιδιότητας του µειονοτικού έξω από τις «µειονοτικές ζώνες» και, δεύτερον, σε µια 
ιδιαίτερης µορφής συγκατοίκηση της ελληνικότητας µε την ιδιότητα του αλβανού 
πολίτη στις πλείονες περιπτώσεις των µειονοτικών συνειδήσεων. Η συγκατοίκηση 
αυτή, κατά την άποψή µας, συγκροτεί την ιδιαίτερη ταυτότητα των ελλήνων 
µειονοτικών στην Αλβανία. 	  
 

37. «Πολιτισµικές αξιώσεις και νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη: δικαίωµα στη 
γλώσσα ή πρόσβαση στον αυτοαποκλεισµό;» [µε τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη] 
Νέες τεχνολογίες και συνταγµατικά δικαιώµατα, Σειρά: Δίκαιο και κοινωνία 
στον 21ο αιώνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 57-74	  
 
H διεύρυνση των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρει δραστικές 
αλλαγές στην γλωσσική πραγµατικότητα της νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον 
πολλαπλασιασµό του αριθµού των επίσηµων, αλλά και ολιγότερο διαδεδοµένων 
ή µειονοτικών γλωσσών. Αναπόφευκτα, µε τη διεύρυνση επιτείνεται το ήδη 
εδραιωµένο φαινόµενο του γλωσσικού ηγεµονισµού. Ενώ λοιπόν ευθέως 
εκφράζεται η βούληση για τη διαφύλαξη της πολυγλωσσίας, οι λειτουργικές 
ανάγκες επικοινωνίας στον συνεχώς διεθνοποιούµενο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
καταµερισµό εργασίας, ο οποίος θεµελιώνεται και στα αλµατώδη επιτεύγµατα 
των νέων τεχνολογιών, καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την υιοθέτηση 
απλουστευµένων µεθόδων επικοινωνίας. Οι τελευταίες, σε τελική ανάλυση, 
µπορούν να διακυβεύσουν την πολλαπλότητα του γλωσσικού φαινοµένου. Οι 
σχέσεις γλωσσικού ηγεµονισµού που αναπτύχθηκαν την εποχή της διαµόρφωσης 
των εθνικών κρατών αντανακλά τις επιταγές και προσδοκίες της βιοµηχανικής 
επανάστασης για ένα οµοιογενές εργατικό δυναµικό σχετικά µε τις γλωσσικές και 
εν γένει τις πολιτιστικές του αναφορές εντός των κρατών. Στις σχέσεις 
ηγεµονισµού που αναπτύχθηκαν παράλληλα µεταξύ των γλωσσών, καθοριστικό 
ρόλο έπαιξε η αναγνώριση και ιδιαίτερα η επισηµοποίηση µιας συγκεκριµένης 
γλώσσας, γεγονός που επηρέασε δυσµενώς την εξελικτική πορεία των άλλων 
γλωσσών.	  

Στη νοητική παλινδρόµηση ανάµεσα στην απόλυτη εργαλειοποίηση της 
γλώσσας από τις δυνάµεις της αγοράς ή της τεχνολογίας και την ροµαντική της 
αξιακά φορτισµένη θέασή της, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η γλώσσα αποτελεί 
κώδικα επικοινωνίας. Την ίδια  στιγµή που η γλωσσική ποικιλότητα τείνει να 
κατοχυρωθεί ως έννοµο αγαθό, η ενιαία αγορά εργασίας οδηγεί στην ενίσχυση 
της µιας και µοναδικής γλώσσας-εργαλείο, και αυτή τη θέση είναι γνωστό ότι την 
κατέχει ήδη η αγγλική.	  

Ωστόσο, το ότι δε δεχόµαστε τη µυθοποίηση και την ανιστόρητη 
φυσικοποίηση τόσο της γλωσσικής οµοιογενοποίησης στο εσωτερικό όσο και της 
γλωσσικής ποικιλότητας στο διεθνές επίπεδο, δεν σηµαίνει ότι απροϋπόθετα 
καλούµαστε να υποδεχθούµε την διεθνοποιηµένη µε τα όπλα των νέων 
τεχνολογιών γλώσσα, συρρικνωµένη σε ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας, 
αποτελεσµατικό και χρήσιµο. Η γλώσσα είναι προφανώς επικοινωνία, αλλά 
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επικοινωνία µέσω παραστάσεων και περιεχοµένων. Η γλώσσα είναι και 
λογοτεχνία και ποίηση και φιλοσοφία. Η κατακλείδα µας, λοιπόν δε βρίσκεται 
ούτε στην ανιστόρητη αφαίρεση του Ανθρώπου της Αγοράς, ούτε στην 
πολύχρωµη «ζωολογικοποίηση» των κοινοτήτων. Οι πολιτισµικές αξιώσεις των 
ανθρώπων σε συνδυασµό µε την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών επαναφέρουν 
στο προσκήνιο το υπαρξιακό και εκκρεµές δίληµµα της νεοτερικότητας, ανάµεσα 
σε κοινωνία και σε κοινότητες.	  

 
38. «Οι µετανάστες στην ελληνική πολιτική κοινότητα» σε: Μ. Παύλου, Δ. 

Χριστόπουλου (επιµέλεια), Η Ελλάδα της µετανάστευσης, Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2004, σ. 338-366	  
 

Ένα από τα ζητούµενα στο χώρο των µειονοτικών/µεταναστευτικών σπουδών 
σήµερα είναι εάν η χρήση του όρου «µειονότητα» αρµόζει και για τις προσφάτως 
δηµιουργηµένες µεταναστευτικές κοινότητες. Η µια αντίληψη λέει ότι οι όροι 
«µειονότητες» και «µετανάστες» παραπέµπουν σε άλλες σηµασίες και 
διαφορετικά ιστορικά συµφραζόµενα.  Η άλλη άποψη λέει ότι, ναι µεν οι 
ιστορικές µειονότητες έχουν ακολουθήσει διαφορετική πορεία ιστορικής 
συγκρότησης απ’ ότι οι σύγχρονες µεταναστευτικές κοινότητες, αλλά, σε 
τελευταία ανάλυση, τα προβλήµατα είναι, λίγο ως πολύ, κοινά: προβλήµατα 
αποδοχής, κοινωνικής ένταξης και αποκλεισµού, προβλήµατα πολιτικής 
συµµετοχής και διακρίσεων,  θρησκευτικής ελευθερίας, εκπαίδευσης, κτλ. Κατά 
την άποψή αυτή, οι µεταναστευτικές κοινότητες αποτελούν εν δυνάµει 
µειονοτικούς θυλάκους. Κάποιες θα ενταχθούν ή/και θα αφοµοιωθούν πλήρως, 
και κάποιες όχι. Κάποιες κοινότητες µεταναστών θα καταλήξουν να γίνουν 
µειονότητες και κάποιες όχι, µέσα σε ένα δυναµικό ιστορικό συνεχές που µάλλον 
δύσκολα βολεύεται σε στατικές λύσεις και δοκιµασµένες συνταγές. Η τοµή αυτή 
προφανώς δεν ακολουθεί τις διαφορετικές εθνικές καταγωγές των µεταναστών, 
αλλά υπαγορεύεται κατά κύριο λόγο από τις συγκεκριµένες υλικές και 
ιδεολογικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι άνθρωποι εντάσσονται σε έναν 
καταµερισµό εργασίας, και κατ’ επέκταση σε µια πολιτική κοινότητα. Με απλά 
λόγια, κάποιοι έλληνες της Γερµανίας έγιναν γερµανοί, κάποιοι όχι.  Κάποιοι 
αλβανοί της Ελλάδας θα γίνουν έλληνες. Άλλοι πάλι, όχι. 	  

Το ζητούµενο σήµερα, στην Ελλάδα της µετανάστευσης, είναι να 
ανιχνεύσουµε το πόσο έχει ενηλικιωθεί η ελληνική κοινότητα ώστε να δεχθεί 
µεταγγίσεις από «µη ορθόδοξο γένος». Μεταγγίσεις που ως σήµερα απέκλειε. Εξ 
άλλου, τίποτε δεν µένει αναλλοίωτο και στατικό. Και αυτό µας το δείχνει µια 
διείσδυση στην ιστορία των εθνών. Η ιστορία αυτή όµως, κατά κανόνα, δεν 
αρέσει στα έθνη. Όπως, για παράδειγµα, οι αλβανοί της Ελλάδας έγιναν έλληνες 
τον 19ο αιώνα, έτσι γίνονται και πολλοί αλβανοί στον 21ο. Με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο που κάποιοι έλληνες της Αλβανίας έγιναν αλβανοί τον 20ο αιώνα ή κάποιοι 
έλληνες και αλβανοί έγιναν αµερικάνοι στον ίδιο αιώνα. Η εθνική ταυτότητα, η 
οποία ούτως ή άλλως οικοδοµείται συµπαγώς στους µύθους, συνεχώς ψάχνει νέα 
ακούσµατα. Αυτό συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα της µετανάστευσης. Η νεώτερη 
πολιτική ιστορία της Ελλάδας δείχνει πως η αφοµοίωση είναι ένας δοκιµασµένος 
δρόµος απέναντι στους µετανάστες. Η µετανάστευση στην Ελλάδα δείχνει ότι ο 
«ελληνισµός» βρίσκεται ενώπιον µιας νέας ανανοηµατοδότησης, που 
αναγκαστικά παραπέµπει σε ένα πιο ανοιχτό και περιεκτικό περιεχόµενο. Είναι 
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βέβαιο πως η δυνητική αφοµοίωση ενός σηµαντικού τµήµατος των µεταναστών 
στην ελληνική κοινότητα, δεν µπορεί να οδηγήσει και στην αφοµοίωση όλων 
αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι θα παραµείνουν ξένοι. Τελικά η ανατροπή δεν 
είναι όσο µεγάλη φαίνεται. Οι µετανάστες και ξένοι να µείνουν αν θέλουν, και 
έλληνες να γίνουν, αν θέλουν. Μισός αιώνας σύγχρονης µεταναστευτικής 
εµπειρίας στη Δυτική Ευρώπη, κάπως έτσι δεν καταλήγει; 	  

 
 
39. «Η ελληνική ιθαγένεια στην εποχή της µετανάστευσης –‘παλιννόστησης’», 

σε: Μιχάλη Τσαπόγα, Δηµήτρη Χριστόπουλου (επιµέλεια), 1953-2003: Τα 
δικαιώµατα στην Ελλάδα,  από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της 
µεταπολίτευσης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004. 

 
Υπάρχουν τρεις τρόποι να ασχοληθεί κανείς µε την ιθαγένεια. Πρώτος, η 
ιθαγένεια ως δικαίωµα συµµετοχής στα κοινά. Δεύτερος, η ιθαγένεια ως 
προνόµιο η µη κατοχή του οποίου ισοδυναµεί µε πολιτικό αλλά και κοινωνικό 
αποκλεισµό. Και τρίτος, η ιθαγένεια ως διαφοροποιητική νοµική κατασκευή 
συµµετοχής και αποκλεισµού. Αυτόν θα διαλέξουµε. Η προσδοκία της ιθαγένειας 
– σε συνδυασµό µε τις κατά κανόνα εξαιρετικά αυστηρές νοµοθεσίες για την 
απόδοσή της - τοποθετεί τον µη κάτοχό της σε ένα καθεστώς ιδιότυπης οµηρίας 
και εξάρτησης από το κράτος του οποίου την ιθαγένεια επιζητεί. Την ίδια στιγµή 
που η ιθαγένεια αναδεικνύεται σε δικαίωµα-µήτρα για την άσκηση ατοµικών, 
πολιτικών ελευθεριών και κοινωνικών δικαιωµάτων, κατά βάση, παραµένει ένα 
προνόµιο που παραχωρείται από το κράτος ακριβώς στη βάση της άρνησης της 
οικουµενικής θεµελίωσης των δικαιωµάτων. Τα Ελληνικά Συντάγµατα, ήδη από 
το 1864, χρησιµοποιούσαν τον όρο «προσόν», απεικονίζοντας µε ιδιαίτερα 
εύστοχο τρόπο τις διαφοροποιητικές λειτουργίες του δεσµού της ιθαγένειας. Εάν 
λοιπόν στο εσωτερικό πεδίο, ο δεσµός της ιθαγένειας θεµελιώνεται σε µια 
διαβαθµισµένη σύνθεση µερικότητας και ισότητας, στο εξωτερικό επίπεδο, η 
ιθαγένεια είναι εξ ολοκλήρου  µια σχέση διαφοροποίησης ανάµεσα σε πολίτη και 
(κάθε) άνθρωπο.H βασική ιδέα αυτού του κειµένου είναι ότι η µετανάστευση της 
δεκαετίας του 90 οδηγεί σε µια βαθµιαία µετατόπιση του πεδίου των κοινωνικών, 
ταξικών και εθνικών αντιθέσεων από το εσωτερικό του δεσµού της ιθαγένειας 
στο εξωτερικό του όριο, στο κατώφλι µε τη µη ιθαγένεια. Με απλά λόγια, εάν οι 
νοµοθεσίες στέρησης της ελληνικής ιθαγένειας που κυριάρχησαν καθ΄όλη τη 
διάρκεια του ψυχρού πολέµου (αλλά και προηγουµένως) εναντίον ελλήνων 
κοµµουνιστών και µειονοτικών Τούρκων η Σλαβοµακεδόνων είναι η ένδειξη 
µετάθεσης του ταξικού ή εθνικού στον πολιτικό και πολιτειακό εχθρό, η σηµερινή 
διοικητική πρακτική στην εποχή της µετανάστευσης, είναι, κατά δυσάρεστο 
τρόπο, µια παθητική κληρονοµιά αυτής της µετάθεσης. Είναι η ένδειξη της 
ανικανότητας της διοίκησης να διαπραγµατευτεί µε όρους µη γενεαλογικούς τη 
δυνατότητα κάποιου να γίνει Έλληνας.	  

 
40. «From Institution Building to Confidence Building» σε: Dimitris 

Christopoulos, Dimitris Hormovitis (editors), The Ombudsman in Southeastern 
Europe, Εκδόσεις Ant. N. Sakkoulas, Bruylant, Αθήνα-Βρυξέλλες, 2005, σ. 11-
18	  
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Στο κείµενο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να δοθούν κάποιες υπαινικτικές 
απαντήσεις ως προς το ποια είναι τα ζητούµενα και ευκταία χαρακτηριστικά 
διεθνών δράσεων οικοδόµησης θεσµών. Η οικοδόµηση θεσµών στις κοινωνίες σε 
µετάβαση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όχι τόσο διότι είναι καθεαυτή δύσκολη, 
αλλά διότι συχνά παλεύει µόνη της σε άγονα ή τεχνηέντως πολύπλοκα και 
έξωθεν  επιβεβληµένα πολιτειακά πεδία, σε πρωτόλυες ή κατεστραµµένες 
οικονοµίες, σε κοινωνίες οι οποίες, στο όνοµα ενός πρωτοφανούς αγώνα για τη 
νοµή της εξουσίας, έχουν χάσει κάθε ίχνος συνοχής. Η οικοδόµηση θεσµών δεν 
είναι εύκολη διότι η θεµελιώδης πολιτειακή της προϋπόθεση είναι ενδογενής.  Η 
εξωτερική επέµβαση για την οικοδόµηση των θεσµών οφείλει να είναι διαδικασία 
η οποία τελεί υπό την ελεύθερη συναίνεση της πολιτείας που υποδέχεται τους 
θεσµούς. Η επέµβαση στα εσωτερικά ζητήµατα ενός κράτους είναι εξ ορισµού µια 
πράξη ή πρακτική που - εύλογα ή παράλογα – αγγίζει τις πλέον ευαίσθητες 
πολιτειακές χορδές: αυτές της κυριαρχίας. Υπ’αυτή την έννοια, ακόµη και η 
διεθνής συµβολή στην οικοδόµηση θεσµών οφείλει να λαµβάνει υπόψη της αυτήν 
την ευαισθησία, ή τουλάχιστον να δείχνει κάτι τέτοιο. Η διεθνής επέµβαση για 
την οικοδόµηση θεσµών, στο βαθµό λοιπόν που δεν προέρχεται από την ρητά 
εκφρασµένη βούληση ενός κράτους, αλλά την ταπεινή συγκατάβασή του, οφείλει 
τουλάχιστον να είναι νόµιµη, ή το δυνατό πολυµερής. Η µονοµερής δράση στην 
κατεύθυνση της οικοδόµησης θεσµών – ακόµη και ενδεδυµένη µε τον µανδύα της 
νοµιµότητας - καλό θα ήταν να αποφεύγεται. Η παρουσία πολλών διεθνών 
παραγόντων αδρανοποιεί – χωρίς να εξαφανίζει βέβαια – τις ισχυρές υποψίες 
µεροληψίας που κατά κανόνα συνοδεύουν τις δράσεις αυτές. Η οικοδόµηση 
θεσµών πρέπει να είναι συµµετρική και συντονισµένη στις δράσεις της. Η 
βέλτιστη επίδοση των δράσεων θεσµικής οικοδόµησης χρειάζεται την πολυφωνία 
και τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε διάφορα µοντέλα που έχουν διεθνώς 
δοκιµαστεί και επιτύχει. Τέλος, καλείται να λαµβάνει υπόψη  το τοπικό θεσµικό 
στοιχείο την ίδια στιγµή που επιχειρεί να το αλλάξει. Το αναπόδραστο πρόβληµα 
λοιπόν της οικοδόµησης θεσµών είναι ο εγγενής ναρκισσισµός της. Ένα 
υπόδειγµα θεσµικής οικοδόµησης, το δηµοκρατικό-φιλελεύθερο, καθίσταται 
αντικείµενο εξαγωγής όχι κυρίως επειδή το ίδιο πιστεύει πως είναι το καλύτερο 
(σχεδόν όλα τα πολιτειακά υποδείγµατα θα έχουν την ίδια εικόνα για τον εαυτό 
τους) αλλά κυρίως επειδή διαθέτει την πολιτική ισχύ από τα έξω και την 
κοινωνική συναίνεση από τα µέσα να είναι εξαγώγιµο. Υπό τις προηγούµενες 
προϋποθέσεις, η οικοδόµηση θεσµών είναι µια ενδοσκόπηση, µια αµφίδροµη 
διαδικασία που αποφέρει κέρδη σε όλους, µια επιχείρηση οικοδόµησης 
εµπιστοσύνης και αποδόµησης του κυρίαρχου λόγου περί «εαυτού» και «άλλου».   	  

 
41. «Η τελευταία εικοσαετία της ελληνικής ιθαγένειας» σε: Σύγχρονα Θέµατα, 

τεύχος 91, Οκτώβριος Δεκέµβριος 2005, σ. 22-31. 	  
 

Στο κείµενο αυτό παρατίθενται και αξιολογούνται οι εξελίξεις στο χώρο του 
δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας αλλά και της συναφούς διοικητικής πρακτικής 
από το 1984 έως σήµερα.  Η εικοσαετία αυτή είναι, κατά την άποψή µας, η πιο 
σηµαντική σε όλον τον πολυτάραχο βίο της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα. 
Καταφέρνει και συµπυκνώνει σχεδόν όλες τις στρατηγικές ένταξης και 
αποκλεισµού που επεξεργάστηκε το ελληνικό κράτος από την στιγµή της 
συγκρότησής του, όπως αυτές εκφράζονται στις πολιτικές κτήσης, αφαίρεσης και 
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επανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Στο κατώφλι της εικοσαετίας 
αναγνωρίζεται, έστω και ατελώς, για πρώτη φορά η ισότητα των φύλων στο 
χώρο της ιθαγένειας ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα περατωθεί το 
2001. Έως το 1998 – και µε ιδιαίτερα εντατικούς ρυθµούς στη δεκαετία του ’80 – η 
ελληνική πολιτεία παλεύει δια του περιβόητου πρώην άρθρου 19 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) να απαλλαγεί από την παρουσία µείζονος πληθυσµού 
της µειονότητας της Θράκης, αφαιρώντας τις ιθαγένειές του. Ήδη από το 1982 
έχει πανηγυρικά δροµολογηθεί ο επαναπατρισµός όλων των πολιτικών 
προσφύγων - µε την εξαίρεση των σλαβοµακεδόνων – γεγονός που αυτοδικαίως 
συνεπάγεται και την επανάκτηση της ιθαγένειάς τους, ενώ από το 1990 και µετά, 
η χώρα έρχεται για πρώτη φορά συστηµατικά αντιµέτωπη µε φαινόµενα 
πραγµατικής ή πλασµατικής παλιννόστησης από την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη. Τέλος, η δεκαετία του ‘90 αλλάζει ριζικά τον δηµογραφικό χάρτη της 
Ελλάδας, προσθέτοντας στο πληθυσµό της περισσότερο από ένα εκατοµµύριο 
µετανάστες, κάποιοι εκ των οποίων εύλογα, πλην όµως µάταια, ενδιαφέρονται 
να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Το δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας και η 
συναφής διοικητική πρακτική ωστόσο, δείχνει απρόθυµη να κατανοήσει τον 
µακροϊστορικό χαρακτήρα των αλλαγών που επιφέρει σε όλες τις δυνατές 
χαρτογραφήσεις της ελληνικής επικράτειας η µετανάστευση προς τη χώρα. Για το 
λόγο αυτό, φοβικά και σθεναρά αρνείται να ευθυγραµµίσει τις κανονιστικές τις 
επιλογές και προτάγµατα στις πραγµατικές ανάγκες κοινωνικής  ένταξης των 
µεταναστών στη χώρα. Συνεχίζει να αξιολογεί και να κρίνει µε βάση κριτήρια που 
αντανακλούν τη φοβία του ψυχρού πολέµου.  Για το λόγο αυτό, ένας 
εναλλακτικός τίτλος για το παρόν κείµενο θα µπορούσε να ήταν «η ατελής 
µεταπολίτευση της ελληνικής ιθαγένειας». Υποστηρίζουµε, δηλαδή, πως η 
αλλαγή καθεστώτος στο χώρο της ιθαγένειας επήλθε µε µια περίπου δεκαετία 
καθυστέρησης σε σχέση µε το πολιτειακό επίπεδο και επίσης, πως η διαδικασία 
αυτή είναι ακόµη µακράν της ολοκλήρωσής της, εξ ου και η ιδιότητα της 
«ατελούς».  
 

42.  «Το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού» σε: Π. Νάσκου-Περράκη, Γ. Κτιστάκι 
(επιµέλεια) Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο, Τόµος Α’ 1991-2001, 
Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου 16, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2006, σ. 368-379 

 
To σύντοµο αυτό άρθρο αποτελεί µια ανασκόπηση της νοµολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου σε τρεις υποθέσεις 
ελληνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες, µέσω πιστοποιηµένων παραβιάσεων 
συγκεκριµένων άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου (άρθρα 10 και 11 ΕΣΔΑ) οδηγούν σε µια εν τη ευρεία έννοια,  
κανονιστική απαξίωση του δικαιώµατος του αυτοπροσδιορισµού από την 
ελληνική έννοµη τάξη. Οι υποθέσεις αυτές που αφορούν το δικαίωµα στην 
ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ελλήνων πολιτών, µειονοτικών της 
Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, και µελών της Εκκλησίας των Μαρτύρων 
του Ιεχωβά. Ο λόγος για τον οποίο οι επιµελητές της έκδοσης συµπεριέλαβαν τις 
υποθέσεις αυτές σε µια ξεχωριστή ενότητα από άλλες υποθέσεις παραβιάσεων 
των ίδιων δικαιωµάτων είναι ότι οι ρίζες των παραβιάσεων εντοπίζεται στο 
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γεγονός ότι τα εν λόγω πρόσωπα ανήκουν σε εθνικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές 
µειονότητες.  	  

 
43. «Θράκη: όψεις της µεταπολίτευσης στη µειονοτική πολιτική», σε: Θέσεις, 

τεύχος 96, Αθήνα 2006, σ. 11-20	  
 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα, κατά την άποψή µου, µείζονα 
χαρακτηριστικά της αλλαγής καθεστώτος στη µειονοτική πολιτική έναντι της 
µειονότητας της Θράκης το 1990. Η µεταπολίτευση στη µειονοτική πολιτική είναι 
αργοπορηµένη: ξεκινά µε καθυστέρηση δεκαέξι ετών σε σχέση µε την ηµεροµηνία 
που η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία βλέπει την δική της µεταπολίτευση.  
Είναι ρεαλιστική: επεβλήθη όχι επειδή αναθεωρήθηκε η αντίληψη της ελληνικής 
πολιτείας περί δικαίου και αδίκου αλλά επειδή η προηγούµενη πολιτική πλέον 
είχε αγγίξει το ιστορικό της όριο έχοντας στο ενεργητικό της µείζονα  
«επιτεύγµατα» αλλά και αδιέξοδα. Τα «επιτεύγµατα» σχετίζονται κατά κύριο 
λόγο µε την πληθυσµιακή αφαίµαξη της µειονότητας. Τα αδιέξοδα σχετίζονται µε 
την πορεία προς την αυτόνοµη πολιτική συγκρότηση της µειονότητας και την 
απήχηση που είχαν οι ανεξάρτητοι µειονοτικοί συνδυασµοί ιδιαιτέρως στις τρεις 
διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις της περιόδου ’89-90,µε την εντεινόµενη 
διεθνή κατακραυγή και τέλος µε τη συνολικότερη κρίση αντιπροσώπευσης που 
δηµιουργήθηκε στη Θράκη εκείνη την εποχή που δηµιούργησε έντονους 
κραδασµούς στις σχέσεις των κοµµάτων εξουσίας µε την εκλογική τους πελατεία 
τόσο εντός της µειονότητας όσο και εκτός αυτής. Είναι αργόσυρτη:  το καθεστώς 
του νοµικού apartheid το οποίο ζει η µειονότητα ως τις αρχές της δεκαετίας του 
’90 δεν είναι δυνατό να πάψει αµέσως καθώς µείζονα τοπικά πολιτικά και 
οικονοµικά συµφέροντα έχουν επενδύσει στη διαιώνισή του. Ακόµη και όταν η 
πολιτική διακρίσεων επισήµως καταργείται, είναι αδύνατο να συµπαρασύρει στην 
κατάργησή της το καθεστώς του κοινωνικού apartheid στο πλαίσιο του οποίου 
έχουν µάθει να (συµ)βιώνουν οι δύο κοινότητες της Θράκης: µαζί και χωριστά. Η 
αλλαγή της µειονοτικής πολιτικής δεν είναι εύκολο να αγγίξει και να ανατρέψει 
µε την ίδια ταχύτητα ψυχολογικά θέσφατα, στερεότυπα, φοβίες, κοινωνικές 
πρακτικές και λειτουργίες των δύο κοινοτήτων. Εάν η πολιτική µεταπολίτευση 
είναι γεγονός, η «κοινωνική» µεταπολίτευση, δείχνει να έχει ακόµη πολύ δρόµο. 
Στην επεξεργασία των πολιτικών συρρίκνωσης της ιεραρχίας κύρους, πέρα από 
τον αυτονόητο πρωταρχικό ρόλο της πολιτείας, σηµαντικό µερίδιο αποκτά για 
πρώτη φορά και η ίδια η µειονότητα µέσω των δικών της εξουσιαστικών 
µηχανισµών κοινωνικού ελέγχου και των δικών της ελίτ.        	  

 
44.  “Greece” σε: Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk, Haraand 

Waldrauch, (editors) Acquisition and Loss of Nationality. Policies and Trends 
in 15 European States.Volume 2: Country Analyses, Amsterdam University 
Press, 2006, σ. 255-290.	  
 
Το λήµµα «Greece» σε αυτό τον συλλογικό τόµο είναι το αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας που έλαβε χώρα  από το 2004 ως και το 2005, στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράµµατος στο οποίο ο γράφων συµµετείχε υπό την ιδιότητα του 
εισηγητή για την Ελλάδα. Το πρόγραµµα έφέρε την επωνυµία NATAC “The 
acquisition of nationality in EU-members tates: rules, practices and quantitative 
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developments” ( Η κτήση της ιθαγένειας στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: κανόνες, πρακτικές και ποσοτικές εξελίξεις) και τελούσε υπό το 
συντονισµό του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της 
Αυστριακής Ακαδηµίας Επιστηµών. To άρθρο αυτό αποτελεί τη βάση συγγραφής 
του βιβλίου Ποιος είναι έλληνας πολίτης που κυκλοφορεί το Δεκέµβριο 2011 στις 
Εκδόσεις Βιβλιόραµα.	  
 
Το κείµενο επιχειρεί µια σύνοψη της ιστορίας, θεωρίας και πρακτικής της 
ελληνικής ιθαγένειας από τη στιγµή της ίδρυσης του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους ως σήµερα. Προτάσσεται η φύση της ελληνικής ιθαγένειας, ως προϊόν 
µιας ιδιότυπης σύνθεσης «φυλετικής καταγωγής» και «εθνικής συνείδησης», 
σύµφωνα µε τα πρακτικά του Συµβουλίου Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αλλά και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.  Στη 
συνέχεια περιοδολογείται η ιστορία στα ακόλουθα τέσσερα χρονικά στιγµιότυπα:  

 α. Ίδρυση του ελληνικού κράτους - Επαναστατικά συντάγµατα: ποιος είναι 
ο πολίτης του επαναστατικώ δικαίω κράτους; Oαυτόχθων χριστιανός ορθόδοξος. 
Στη συνέχεια, λίγα χρόνια µετά τη σύσταση του ελληνικού βασιλείου, 
δηµοσιεύεται ο πρώτος νόµος σχετικά µε την ελληνική ιθαγένεια το 1835 και 
σηµατοδοτεί πλέον την κανονιστική µετάβαση προς το δίκαιο της καταγωγής. 
Ίσχυσε ως το 1856, οπότε ψηφίστηκε ο Αστικός νόµος. Οι διατάξεις περί 
ιθαγένειας του Αστικού νόµου επιβίωσαν για έναν ολόκληρο αιώνα, καθώς 
διατηρήθηκαν σε ισχύ ακόµη και µετά τη δηµοσίευση του Αστικού Κώδικα του 
1946, ως τη δηµοσίευση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας του 1955.Ο 
κανόνας της ιθαγένειας κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού βρίσκεται στη 
διατύπωση: «Έλλην είναι ο εξ Ελλήνος πατρός γεννηθείς» (άρθρο 14α του Αστικού 
Νόµου), η οποία, την ίδια στιγµή που βεβαιώνει την απόλυτη υπεροχή του 
δικαίου του αίµατος, εισάγει σταδιακά εξαιρέσεις υπέρ του δικαίου του εδάφους 
για θετά και εξώγαµα τέκνα ή πρόσωπα αγνώστου ιθαγένειας που γεννιούνται 
στην ελληνική επικράτεια. Τα πρόσωπα αυτά, κατά παρέκκλιση από το δίκαιο 
του αίµατος, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια. 	  
 β. Η περίοδος ως την εδαφική ολοκλήρωση. 	  

Η εποχή που ξεκινά µε την ψήφισή του Αστικού Νόµου, συνεχίζεται µε την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας-Άρτας και ακολούθως άλλων περιοχών, για να 
καταλήξει, το 1947, στην εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους µε την 
προσάρτηση της Δωδεκανήσου κατέστησε το δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας ένα 
από τα πιο δύσβατα και δυσανάγνωστα τµήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας. Οι 
εδαφικές ανακατατάξεις και µείζονες πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά 
τη διάρκεια των εκατό ετών που µεσολάβησαν ως την υιοθέτηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (1856-1955) άφηναν συνεχώς τα ίχνη τους στη σχετική 
νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα οι διατάξεις να διέπονται από απόλυτη ασυνέχεια, 
ανοµοιογένεια και τµηµατικότητα. Οι απανωτές τροποποιήσεις των διατάξεων 
αυτών κατέστησαν την ελληνική νοµοθεσία περί ιθαγένειας έναν σχεδόν 
απροσπέλαστο κανονιστικό όγκο που προκαλούσε σύγχυση στους εφαρµοστές 
του, αλλά και στους σύγχρονους ερευνητές.  Οι διεθνείς συνθήκες που 
συνοδεύουν την επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους περιλαµβάνουν 
κανόνες που ρυθµίζουν την ιθαγένεια των προσώπων που κατοικούν τις περιοχές 
αυτές, είτε µε τρόπο δεσµευτικό είτε µε τρόπο υπό προϋποθέσεις προαιρετικό. Οι 
διαδοχικές προσαρτήσεις νέων εδαφών στην ελληνική επικράτεια είχαν πάντοτε 
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δύο κύριες επιπτώσεις: αφενός µεν, για τους οµογενείς κατοίκους των 
προσαρτώµενων εδαφών την αυτόµατη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ για 
τους υπόλοιπους που διατηρούσαν την Οθωµανική υπηκοότητα προβλέπονταν 
ένα ικανό χρονικό διάστηµα παραµονής τους, µε την παρέλευση του οποίου ήταν 
υποχρεωµένοι να µεταναστεύσουν.	  

γ. Η ιθαγένεια στην εποχή του ψυχρού πολέµου .	  
Η εποχή που σχηµατικά ξεκινά µε την ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου στην 
Ελλάδα και το τέλος του εµφυλίου πολέµου και επεκτείνεται στην περίοδο του 
ψυχρού πολέµου αναδεικνύει ως πιστοποιητικό χαρακτηριστικό την στέρηση της 
ιθαγένειας ως µια κύρωση που η ελληνική πολιτεία επιφυλάσσει στους πολίτες 
που θεωρεί εχθρούς της. Εάν κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα ύπαρξης του 
ελληνικού κράτους µε δυσκολία συνάγουµε µια συνεκτική ιδεολογία που 
κατευθύνει µε µονολιθικό τρόπο τις στρατηγικές της ελληνικής ιθαγένειας, η 
σχετική πολιτική περί ιθαγένειας στην εποχή του ψυχρού πολέµου διακρίνεται 
από ένα θεµελιακό χαρακτηριστικό: την, µε κάθε τρόπο, προσπάθεια του 
ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από αυτούς που θεωρεί ανάξιους να είναι 
Έλληνες. Την ίδια στιγµή, επιδεικνύει την εξαιρετική απροθυµία του να δεχθεί 
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από έλληνες µειονοτικούς της Αλβανίας και 
της Τουρκίας που έχουν οριστικά µετοικήσει στην Ελλάδα, προκειµένου να 
διατηρούνται ενισχυµένα τα πληθυσµιακά µεγέθη των µειονοτήτων αυτών. 
Επίσης, κατά τρόπο παράδοξο, επιδεικνύει ένα εξαιρετικά φειδωλό πρόσωπο σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Έλληνα της διασποράς επιθυµεί να λάβει την 
ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, πρακτική που συµπαρασύρει τις συζύγους και 
οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Η πολιτική αυτή θα αρχίσει δειλά να αλλάζει 
στα τέλη του 20ο αιώνα. 	  
δ. Οι εξελίξεις από το 1984 και ύστερα. (πρβλ. περίληψη δηµοσίευσης αριθµ. 41, 
η οποία αποτελεί τη µετάφραση στα ελληνικά αυτού του τµήµατος της µελέτης)	  
Η µελέτη της ιστορίας της ελληνικής ιθαγένειας είναι η αποκρυπτογράφηση των 
βαθύτερων στρατηγικών αποκλεισµού και ενσωµάτωσης που στην πορεία της 
ιστορίας του υιοθέτησε το ελληνικό κράτος µέσα από ετερόκλητες ή άτακτες 
κανονιστικές διατάξεις και διοικητικές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές τις 
περισσότερες φορές, συνθέτουν ένα δύσβατο πεδίο  απρόσωπων, εµµέσων και 
υπαινικτικών αναφορών, η µύηση στο περιεχόµενο των οποίων οδηγεί σε µια 
πραγµατικά εντυπωσιακή αποκάλυψη των µακρόσυρτων στιγµιότυπων της 
νεοελληνικής πολιτικής ιστορίας, µε όλες τους τις τοµές και (α)συνέχειες. Για το 
λόγο αυτό είπαµε πως η ιστορία της ελληνικής ιθαγένειας είναι η ίδια η 
συνείδηση της πολιτικής ιστορίας µας, οι περιπέτειες και τα πάθη της οποίας δεν 
αφήνουν πάντα το νου καθαρό. Η  ιστορία της ελληνικής ιθαγένειας είναι δέσµια 
των θεµελιακών αφηγήσεων της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας, αλλά και των 
τακτικών ελιγµών της διοικητικής πρακτικής ανάλογα µε τη εσωτερική η διεθνή 
συγκυρία. 	  
 

45. «Η αποψίλωση του δηµόσιου χώρου, προϋπόθεση συστηµατικής παραβίασης 
του ιδιωτικού» σε: «Επικοινωνία» εναντίον Κοινωνίας,  Συσπείρωση 
Δηµοσιογράφων – Δούρειος Ίππος», Αθήνα, 2007, σ. 9-13	  

 
Το µικρό αυτό κείµενο στοχεύει υπαινικτικά να δείξει ότι, σε τελευταία ανάλυση, 
οι παραβιάσεις του ιδιωτικού έχουν τις ρίζες τους στον κατακερµατισµό του 
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δηµοσίου χώρου. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας από τα ηλεκτρονικά µέσα 
ενηµέρωσης είναι προφανές, µάλλον τετριµµένο. Κυρίως, εάν σκεφτεί κανείς ότι 
η ιδιωτική ζωή συχνά εξαφανίζεται µε τη συναίνεση των ίδιων των φορέων της. 
Είναι εποµένως µάλλον απλοϊκό, σχεδόν µελοδραµατικό, να επιµείνουµε στο ότι η 
τηλεόραση σκοτώνει την ιδιωτικότητα. Πιο ορθό φαίνεται ότι την ωθεί σε 
πειρασµούς, κατά κάποιο τρόπο, την ωθεί να αυτοκτονήσει. Αυτό είναι µεµπτό, 
αλλά δεν είναι το ίδιο. Η επανασύσταση του δηµοσίου χώρου ως «επικράτεια της 
πολιτικής» νοµίζω ότι είναι κρίσιµο θέµα των ηµερών µας. Για αυτό ίσως έχει 
σηµασία να ανατρέψουµε το αυτονόητο σκεπτικό σύµφωνα µε το οποίο η 
τηλεόραση παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο. Αυτός παραβιάζεται συστηµατικά 
διότι, σε τελευταία ανάλυση, αποψιλώνεται ο δηµόσιος χώρος. Εξάλλου, ο 
δηµόσιος χώρος είναι προϋπόθεση ύπαρξης δικαιωµάτων. Έξω από αυτόν, τα 
δικαιώµατα είναι απλώς αφηγήσεις	  

 
46. “Discurso institucional sobreos direitos das minorias pelasorganizaçõ 

eseuropéias nolimiardo século 21» («Ο θεσµικός λόγος των ευρωπαϊκών 
οργανισµών για τα µειονοτικά δικαιώµατα στην αυγή του 21ου αιώνα») σε: 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Instituto Brasilerio de Estudos 
Constitucionais, ano 1, no 1, BeloHorizonte, 2007, σ. 187-199	  

 
Το άρθρο αυτό έχει µεταφραστεί στα αγγλικά (πρβλ. σε: δηµοσίευση αριθµός 61).	  

 
47. «Συγκριτικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής νοµοθεσίας και διοικητικής 

πρακτικής της πολιτογράφησης των αλλοδαπών» σε: Ξενοφών Κοντιάδης, 
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (επιµέλεια) Η µεταρρύθµιση της µεταναστευτικής 
πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2007, σ.71-91.	  
 
Στο κείµενο  αυτό µνηµονεύονται µια σειρά από συγκριτικές ιδιαιτερότητες του 
καθεστώτος πολιτογράφησης των αλλοδαπών στην Ελλάδα και καταλήγει µε 
µερικές σκέψεις σχετικά µε το περιεχόµενο που µπορεί να δυνητικά να αποκτήσει 
µια µελλοντική νοµοθετική µεταρρύθµιση στο πεδίο αυτό. Ο βασικός συγκριτικός 
άξονας αφορά τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15.  Στο κείµενο δεν ασχολούµαστε µε 
το καθεστώς ιθαγένειας που διέπει τους οµογενείς µολονότι και αυτό κατεξοχήν 
εµπίπτει στον κανονιστικό πυρήνα του δικαίου ιθαγένειας. Οι οµογενείς ωστόσο 
καλύπτονται από διατάξεις κτήσης της ιθαγένειας µε διαφορετικό καθεστώς, 
αυτού του καθορισµού της ιθαγένειας ή της οιονεί πολιτογράφησης για τους 
προερχόµενους από ΕΣΣΔ. ενώ η σχετική διοικητική πρακτική υπακούει σε 
διαφορετικές σκοπιµότητες και λογικές. Αναφερόµαστε αποκλειστικά στην κτήση 
της ιθαγένειας από αλλοδαπούς που δεν εµπίπτουν στην ιδιότητα του οµογενούς, 
µε βασικό συγκριτικό άξονα τη νοµοθεσία και τη διοικητική πρακτική που 
σχετίζεται, την µη αιτιολόγηση της απόφασης της διοίκησης, τη µη υπαγωγή στις 
προθεσµίες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το απαιτούµενο από το νόµο 
διάστηµα νόµιµης παραµονής της χώρας ως τυπική προϋπόθεση της αίτησης 
πολιτογράφησης, το ζήτηµα της πολιτογράφησης της δεύτερης γενιάς 
µεταναστών, και τέλος, µε το ύψος του παραβόλου της πολιτογράφησης. 	  

Το καθεστώς πολιτογραφήσεων στην Ελλάδα διέπεται κατεξοχήν από ένα 
στοιχείο ανοµολόγητου φόβου. Πίσω από αυτό το καθεστώς αυτό βρίσκεται 
εδραιωµένη η αντίληψη της ελληνικής διοίκησης ότι όλα τα σχετικά µε την κτήση 
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ή αφαίρεση της ιθαγένειας θέµατα δεν άπτονται του πλαισίου άσκησης των 
ατοµικών δικαιωµάτων, αλλά του ζωτικού χώρου άσκησης κυριαρχικής 
αρµοδιότητας και αποκλειστικών πολιτειακών συµφερόντων. Η ίδια η νοµολογία 
του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν αφίσταται καθόλου της παραπάνω θέσης, 
παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν κυρίως ανακλήσεις 
αφαιρέσεων της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά προφανή παράβαση των σχετικών 
διατάξεων. Η αντίληψη αυτή έχει οδηγήσει στην διαµόρφωση µιας συστεµικής 
νοοτροπίας κακοδιοίκησης στις ελληνικές αρµόδιες αρχές, η οποία εδράζεται σε 
µια ιδιόµορφη προφορικότητα και µια δίχως όρια διακριτική ευχέρεια κατά την 
έκδοση των διοικητικών πράξεων στα ζητήµατα κτήσης ή αφαίρεσης της ελληνική 
ιθαγένειας. Το επιχείρηµα πως η κτήση της ιθαγένειας είναι ζήτηµα άσκησης 
κυριαρχικής αρµοδιότητας και άρα ως τέτοιο δεν άπτεται του ζωτικού χώρου 
άσκησης δικαιωµάτων εγγράφεται ευθέως στη πολιτική κληρονοµιά της 
φιλοσοφίας των Τ. Hobbes και C.Schmitt. Όµως, όλη η υπόθεση των 
δικαιωµάτων είναι ένας διαρκής αγώνας για να αλλάξει το ισοζύγιο ελευθερίας 
και κυριαρχίας σε όφελος της πρώτης.	  
 

48.Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Αντώνη Μανιτάκη, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης 
αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, σε: Βιβλιοθήκη 
Ελευθεροτυπίας, 25 Ιουνίου 2004	  
 
Στις αβεβαιότητες της σύγχρονης πολιτειακής συγκυρίας στην Ευρώπη επιχειρεί 
να απαντήσει µε αφορµή το Σύνταγµα της Ευρώπης ο Αντώνης Μανιτάκης. Ο 
συγγραφέας ουσιαστικά διερευνά µε το γνωστικό εφόδιο της πολιτειολογίας, του 
Συνταγµατικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και της νοµικής θεωρίας τις 
συντεταγµένες και τα όρια της υπόσχεσης του Ευρωπαϊκού «Συντάγµατος» (τα 
εισαγωγικά έχουν το προφανές νόηµά τους). Τα όρια της συνταγµατικής 
υπόσχεσης της Ευρώπης ανιχνεύονται, κατά τον Μανιτάκη, στην ίδια τη φύση του 
ευρωπαϊκού συνταγµατικού εγχειρήµατος. Ενός εγχειρήµατος που µόνο 
καταχρηστικά διεκδικεί τον τίτλο του «συνταγµατικού»: κατά το συγγραφέα, τον 
σφετερίζεται. Και αυτό, όχι διότι το εγχείρηµα δεν έχει προηγούµενο και άρα δεν 
υπάγεται σε κάποιο από τα γνωστά συνταγµατικά µοντέλα που έχει γνωρίσει η 
ιστορία των πολιτευµάτων, αλλά διότι η Ένωση διαθέτει µεν δικό της σύστηµα 
αξιολόγησης της νοµιµότητας, και µάλιστα τεχνικά άρτιο, αλλά δεν διαθέτει «µια 
αυτόνοµη, δική της πηγή νοµιµοποίησης των πράξεών της, οι οποίες αντλούν τη 
νοµιµοποίησή τους µέσου του εθνικού συστήµατος» (σ. 34). Το κατ' αρχήν 
σηµαντικό στην προσέγγιση του Μανιτάκη είναι - ανεξάρτητα εάν συµφωνεί 
κανείς µε όλα τα συµπεράσµατά του- η φροντίδα του να συσχετίζει µε το σχετικό 
διάλογο που διεξάγεται στην Ευρώπη τις δύο έννοιες πάνω στις οποίες έχει 
τροχοδροµηθεί η πολιτειακή τοµή της νεωτερικότητας: την κυριαρχία και τη 
νοµιµοποίηση.	  
 

         	  
 

Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση επίκουρου καθηγητή στο 
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον 
Δεκέµβριο 2007:	  
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49.  “Islam and State Religion in Greece: From the Formation of the ‘Greek 

Orthodox Genos’ to the Era of Migration” σε: J. Pettifer and M. Nazarko 
(Eds.), Strengthening Religious Tolerance for a Secure Civil Society in 
Albania and the Southern Balkans, IOS Press, Αµστερνταµ, 2007, σ. 66-73	  

 
Το µικρό αυτό κείµενο που παρουσιάστηκε υπό τη µορφή εισήγησης σε κλειστή 
συνάντηση εργασίας υψηλόβαθµων πολιτικών και θρησκευτικών αξιωµατούχων 
στα Τίρανα Αλβανίας το 2006, έχει σκοπό να αναδείξει τη θέση του Ισλάµ στην 
Ελλάδα υπό το πρίσµα της «επικρατούσης θρησκείας» σε µια ιστορική προοπτική 
που ανατρέχει στη συγκρότηση του εθνικού ελληνικού κράτους ως τις µέρες µας, 
όπου η µετανάστευση ενός µείζονος αριθµού µουσουλµάνων στην Ελλάδα θέτει 
την ελληνική πολιτική κοινότητα ενώπιον κρίσιµων επιλογών συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού. Η ιστορική εµπειρία του παραδοσιακού Ισλάµ στη Θράκη 
προσφέρεται για τη λήψη συµπερασµάτων που µπορούν να βοηθήσουν (είτε προς 
αποφυγήν είτε προς µίµηση) στη νέα αυτή συγκυρία όπου το ειδικό και 
γεωγραφικό βάρος του Ισλάµ µεταφέρεται από την περιφέρεια της επικράτειας 
στις ελληνικές µητροπόλεις και δη στην πρωτεύουσα. Το άρθρο δεν παρουσιάζει 
κάποια πρωτότυπη έρευνα αλλά επιχειρεί να ανακεφαλαιώσει µε τρόπο εύληπτο 
και σαφή σε µη γνωρίζοντες την ιστορική πορεία της θέσης του Ισλαµ σε ένα 
κράτος «επικρατούσης θρησκείας» στο µεταοθωµανικό περιβάλλον. Επιχειρεί να 
πλαισιώσει ιστορικά την πορεία του δικαιώµατος στη θρησκευτικής ελευθερίας 
στην Ελλάδα και τέλος, να καταστήσει κατανοητούς τους λόγους της ιδιαίτερης 
προνοµιακής θέσης την οποία απολαµβάνει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία 
εντός της ίδιας της ελληνικής πολιτείας µέσω της ανάλυσης παραδειγµάτων, από 
τον αγιασµό στο Συµβούλιο της Επικρατείας που τελείται για πρώτη φορά το 
2006 από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ύστερα από 78 χρόνια λειτουργίας του 
Δικαστηρίου, ως τη µισθοδοσία των κληρικών από το ελληνικό δηµόσιο.	  

 
50. «Εισαγωγή: Το ανοµολόγητο ζήτηµα των µειονοτήτων στην Ελλάδα» σε: Δ. 

Χριστόπουλος (επιµ.), Το ανοµολόγητο ζήτηµα των µειονοτήτων στην 
Ελληνική έννοµη τάξη, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2008, σ. 9-32	  

 
Το κείµενο αυτό επιχειρεί µια στροφή στη µελέτη του µειονοτικού από τα 
παραδοσιακά εργαλεία της νοµικής και πολιτικής θεωρίας στο χώρο της 
πολιτικής ψυχολογίας ως και της ψυχανάλυσης. Έννοια-κλειδί µέσα από την 
οποία ξεδιπλώνονται τα στιγµιότυπα του µειονοτικού στον ελληνικό πολιτικό 
λόγο, το ανοµολόγητο: «αυτό που δεν είναι δυνατό να ανακοινώσει κάποιος», 
«αυτό που δεν παραδέχεται κάποιος», το «αφανέρωτο», το «κρυφό» «αυτό που 
δεν µπορεί εύκολα να περιγραφεί», «που δεν είναι δυνατό να αναφερθεί λόγω 
ακαταλληλότητας του περιεχοµένου του». «Χρησιµοποιείται για πάθη, αµαρτίες, 
σχέσεις». Δύσκολα µπορεί κανείς να βρει πιο κατάλληλη εφαρµογή και χρήση του 
όρου απ’ότι στα ζητήµατα που άπτονται της ιστορίας και της θέσης των 
µειονοτήτων στην ελληνική έννοµη τάξη. Το ανοµολόγητο όµως, έχει αξία 
καθεαυτό, όταν καταφέρνει και µένει στη σκιά. Όταν διαρρέει, παρουσιάζει 
πλέον ενδιαφέρον σαν πληροφορία, διότι κοµίζει κάτι το οποίο εµφανίζεται 
δηµοσίως ως καινοφανές ανεξαρτήτως του αν είναι πραγµατολογικά έγκυρο. Η 
ανοµολόγητη πληροφορία ακριβώς επειδή «δεν είναι δυνατό να αναφερθεί» 
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γίνεται πιο ελκυστική. Μερικές κατά κανόνα κοινότυπες πληροφορίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον αποκλειστικά και µόνο επειδή ανήκουν σε κείνα που 
«δε λέγονται».  Αυτό, κατά την άποψή µου, συµβαίνει µε τα µειονοτικά στην 
Ελλάδα και εξηγεί εν µέρει και τον ηθικό πανικό που η αναφορά στα ζητήµατα 
αυτά µε τρόπο κριτικό δηµιουργεί στον κυρίαρχο ελληνικό λόγο στην Ελλάδα, 
είτε σε πολιτικό είτε σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Η αποκάλυψη του ανοµολόγητου 
είναι µια επώδυνη διαδικασία.Η κυνική και πατερναλιστική αντίληψη σύµφωνα µε 
την οποία «την αλήθεια να τη µαθαίνουµε µόνο εάν δε µας πονάει» έχει και τους 
λόγους της: σε εποχές όπου η βία συχνά υποκαθιστά το λόγο στο δηµόσιο πεδίο, 
και µόνη η ευταξία σε συνθήκες άγνοιας δεν είναι καθόλου αναλώσιµο αγαθό. Το 
πατερναλιστικό επιχείρηµα («σηµασία δεν έχει τι έγινε αλλά τι ξέρουµε ότι 
έγινε»), µέσα στον κυνισµό του, δεν είναι αδιάφορο. Μολονότι ο πατερναλιστικός 
κυνισµός («αφήνουµε τους ανθρώπους να ζουν στους µύθους τους») µπορεί να 
προκαλέσει εύλογη αποστροφή, θα µπορούσε ως επιχείρηµα να είναι οριακά 
υποστηρίξιµο στο όνοµα του (όποιου) οφέλους κοµίζει για τη κοινωνική ειρήνη. 
Το κόστος είναι η άγνοια και το κέρδος είναι η ευταξία.Ακόµη και αυτό όµως το 
επιχείρηµα, όπως επιχειρηµατολογείται στο άρθρο, δεν είναι έγκυρο στις 
περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες εµπλέκονται εθνικές µειονότητες και 
κράτη. Το επιχείρηµα που στοχεύει στην αποκοµιδή του οφέλους της λήθης θα 
είχε νόηµα αν ζούσαµε σε µια κοινωνία χωρίς αντίλογο.  Εννοούµε τον εθνικό 
λόγο της «άλλης» πλευράς. Είτε αυτός είναι της µειονοτικής ελίτ, η οποία µε την 
παραποµπή στη δική της µνήµη αναπαράγει τη θέση της στην οµάδα, είτε είναι 
του κράτους το οποίο προσλαµβάνεται από την οµάδα ως µητέρα πατρίδα της. Η 
ιδιότυπη αφάνεια στην οποία το ελληνικό κράτος έχει θέσει τα µειονοτικά 
ζητήµατα κυρίως από το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα και ύστερα, µάταια παλεύει 
να αντιπαρέλθει αυτήν την πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα τα ζητήµατα αυτά να 
εκπέµπουν δυσανάλογα µεγαλύτερη πολιτική ένταση από αυτήν που όντως έχουν 
στις αρχές του 21ου αιώνα.	  

 
51. «Από το πολυπολιτισµικό «µέγα όνειρον του Ελληνισµού» των αρχών του 

20ου στην «πολυπολιτισµική πραγµατικότητα» των αρχών του 21ου αιώνα» [µε 
τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, σε: Το ανοµολόγητο ζήτηµα των µειονοτήτων 
στην Ελληνική έννοµη τάξη, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2008, σ. 33-67. 
Αναδηµοσίευση σε: Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγµατικές αναθεωρήσεις από 
το χθες στο σήµερα, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σ. 163-187	  

 
Ο τίτλος του κειµένου αυτού προϋποθέτει την αποδοχή µιας µετάβασης από ένα 
στιγµιότυπο της ελληνικής ιστορίας σε ένα µακρινό του άλλο. Ωστόσο, µε µια 
πρώτη µατιά, τα δύο αυτά στιγµιότυπα απέχουν: τι αλήθεια θα µπορούσε να 
συνδέει δύο ασύµβατες συγκυρίες, όπως αυτή του ελληνικού µεγαλοϊδεατισµού 
των αρχών του 20ου αιώνα και την σύγχρονη προς εµάς στις απαρχές του 21ου, 
εποχή της περιώνυµης «πολυπολιτισµικότητας» µέσω της µετανάστευσης προς 
την Ελλάδα; Και εάν όντως κάτι υπάρχει που εντοπίζεται στον τρόπο µε τον οποίο 
η ελληνική πολιτεία αντιµετωπίζει το ζήτηµα της ένταξης ή του αποκλεισµού της 
εθνοτικής ετερότητας, σε τι βαθµό η εµπειρία της Μεγάλης Ιδέας είναι χρήσιµη ως 
παράδειγµα; Kαι τι παράδειγµα; Προς µίµηση ή προς αποφυγή, ως ένα ακόµη 
ιστορικό αναλώσιµο; Αυτά είναι τα ερωτήµατα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει 
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η εν λόγω µελέτη. Η κορύφωση της διαδικασίας του εδαφικού επεκτατισµού ως 
εθνική και συνάµα αστική στρατηγική στην Ελλάδα που συµβολικά 
αποκρυσταλλώνεται µε τη Μεγάλη Ιδέα συνιστά και την οµολογία της αδυναµίας 
ολοκληρωτικής εφαρµογής του αφοµοιωτικού µοντέλου για το οποίο µιλήσαµε 
προηγούµενως. Η ιδέα µιας (τόσο) Μεγάλης Ελλάδας θέλει «νερό στο κρασί» της.  
Μια εσωστρεφής περιχαρακωµένη χώρα µπορεί – όπως µπορεί – να ελπίζει στην 
απόλυτη οµοιογένεια, εξ ου και η αντιπολεµική βασιλική ρητορεία της εποχής. Το 
όραµα της Μεγάλης Ιδέας είναι εξ αντικειµένου πιο περιεκτικό διότι (αναγνωρίζει 
ότι) δεν µπορεί να είναι εθνοτικά (τόσο) οµοιογενές. Κάπως έτσι µπορεί 
σχηµατικά να συνοψιστεί η µεγαλοϊδεατική κληρονοµιά της 
πολυπολιτισµικότητας: ως η άλλη όψη του ελληνικού ιµπεριαλιστικού 
πειράµατος.Η βενιζελική παρακαταθήκη της Κρητικής Πολιτείας κληροδοτεί ένα 
κρίσιµο ιστορικό απόθεµα αυτού που σήµερα θα ονοµάζαµε «πολυπολιτισµική 
διαχείριση» και το κείµενο ανατρέχει εξαντλητικά σε πρακτικά των Συντακτικών 
Συνελεύσεών της προς επίρρωση του ισχυρισµού αυτού.Έναντι άλλου 
παραδείγµατος, ενώπιον της Α’ Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών, σε µια 
επίκαιρη αποστροφή του λόγου του, ο Βενιζέλος δίνει το στίγµα των πολιτικών 
του προσδοκιών, φέρνοντας στο νου του σύγχρονου αναγνώστη µια διαµάχη που 
θα απασχολούσε το πανελλήνιο πολλά χρόνια αργότερα:«Σας είπον ότι 
προσεπαθήσαµεν ν’αποφύγωµεν εις τη σύνταξιν του Πολιτεύµατος πάσαν 
αναγραφήν της λέξεως Μουσουλµάνοι ή Χριστιανοί, νοµίζω δε ότι πάντα  τα µέλη 
της Συνελεύσεως αναγνωρίζουσιν ότι κοινόν συµφέρον είναι να λησµονήσωµεν 
όσον το δυνατόν έκαστος τι θρησκείαν πρεσβεύει ο άλλος, να ενθυµώµεθα δε 
µόνον τι θρησκείαν πρεσβεύοµεν οι ίδιοι. (…) απορώ πώς δύνανται να υπάρχωσιν 
χριστιανοί µέλη της Συνελεύσεως επιµένοντα εις τούτο.  Εάν αρχίσωµεν από 
τοιαύτα ζητήµατα, µην αµφιβάλλετε ότι παρακάτω θα διαιρεθώµεν. Δεχθήτε 
λοιπόν ως αρχήν ότι το Σύνταγµά µας πρέπει ν’αναφέρη όσο το δυνατόν 
ολιγότερον, και εάν είναι δυνατόν να µην αναφέρη διόλου τη θρησκευτική 
διάκριση»… Το ότι η ελληνική πολιτειακή παράδοση είναι εξ ορισµού εχθρική 
απέναντι στην όποια εκδοχή της πολυπολιτισµικότητας είναι µια διαπίστωση που 
δε χρίζει υπέρβαρης τεκµηρίωσης. Και εάν το βενιζελικό µεγαλοϊδεατικό όραµα 
έδειξε κάποια στιγµή να ξεφεύγει από τη νόρµα της µεταοθωµανικής εκδοχής της 
κληρονοµιάς του 1789, αυτό µάλλον πρέπει να το αποδώσουµε στη γεωπολιτική 
σκοπιµότητα µιας συγκεκριµένης µεταβατικής συγκυρίας και στον πολιτικό 
ρεαλισµό του Βενιζέλου, παρά σε µια εν γένει προσήλωσή του σε αξίες 
προστασίας της ετερότητας κτλ. Εξάλλου, µε άλλη ευκαιρία έχει τεκµηριωµένα 
επισηµανθεί πως για το Βενιζέλο, «η αποτελεσµατικότητα µετρούσε περισσότερο 
από οποιαδήποτε θεωρητική κατασκευή».	  
 

52. «Λογοκρισία και Δικαιώµατα: από τα σκίτσα του Μωάµεθ στην ελληνική 
βλασφηµία» σε: Γιάννης Ζιώγας, Λεωνίδας Καραµπίνης, Γιάννης 
Σταυρακάκης, Δηµήτρης Χριστόπουλος (επιµέλεια) Όψεις λογοκρισίας στην 
Ελλάδα, Εκδόσεις Νεφέλη, Πλατφόρµες, Αθήνα 2008, σ. 67-86	  
 
Το κείµενο αυτό επιτελεί τη λειτουργία εισαγωγής στην οµώνυµη ενότητα του 
βιβλίου («Λογοκρισία και δικαιώµατα»). Πέραν αυτού, επιχειρεί να εισάγει σε 
έναν προβληµατισµό αναφορικά µε τις σχέσεις ελευθερίας της τέχνης, 
λογοκρισίας και βλασφηµίας, µε αφορµή την υπόθεση του «σκίτσων του 
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Μωάµεθ» και την ελληνική ποινική αντιµετώπιση της βλασφηµίας.Οι όροι αυτής 
της συζήτησης τοποθετούνται περίπου ως εξής: οι θιασώτες της επαναφοράς ή 
της µη κατάργησης του αδικήµατος της βλασφηµίας χωρίζονται σε δύο 
στρατόπεδα. Το πρώτο θα το χαρακτηρίζαµε φονταµενταλιστικό και αποτελείται 
από όλους όσους, στο όνοµα της θρησκευτικής τους πίστης, θεωρούν βλάσφηµες 
– και ως τέτοιες κολάσιµες - πρακτικές που θίγουν ή περιφρονούν το θείο. Το 
θείο λοιπόν ανάγεται καθεαυτό σε έννοµο αγαθό, ως αξία που όλοι οφείλουν να 
σέβονται ανεξάρτητα από την αντίληψη που έχουν για αυτό. Η 
φονταµενταλιστική άποψη είναι και αυτή που διέπει την ελληνική έννοµη τάξη 
και νοµολογία. Ο Άρειος Πάγος επανειληµµένως στη νοµολογία του έχει ορίσει ως 
βλασφηµία «οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη εκδήλωση που ενέχει χλευασµό 
ή προσβλητικές, απρεπείς ή χυδαίες εκφράσεις [εις βάρος] εκείνου που 
θεωρείται από αναγνωρισµένη θρησκεία ως ιερό. Αυτό σηµαίνει, ότι «εάν τρεις 
άθεοι εξυβρίζουν τα θεία καθήµενοι σε παγκάκι του Ζαππείου ή ευρισκόµενοι στο 
κατάστηµα ενός από αυτούς, διαπράττουν το αδίκηµα, ανεξάρτητα από την 
παρουσία πιστού.»Το δεύτερο στρατόπεδο που τοποθετείται αρνητικά σχετικά µε 
την κατάργηση του αδικήµατος της βλασφηµίας έχει ένα µάλλον πιο σοβαρό 
επιχείρηµα. Επικαλείται ότι η ύπαρξη του αδικήµατος καθεαυτού δεν έχει ως 
στόχο να προστατέψει το αφηρηµένο και εµπειρικά µη εντοπίσιµο αγαθό, όπως 
το θρησκευτικό συναίσθηµα ή γενικώς και αφηρηµένως, τα θεία, τα οποία, σε 
τελευταία ανάλυση, δεν έχουν ανάγκη προστασίας από τους νόµους, αλλά 
αντιθέτως, έχει ως στόχο να προστατέψει την κοινωνική ειρήνη από τις 
αντιδράσεις των πιστών σε µια βλάσφηµη πράξη. Εδώ λοιπόν το επιχείρηµα είναι 
σαφέστατα πιο προσγειωµένο και ρεαλιστικό ή ρεαλιστικοφανές. Η διάταξη που 
προβλέπει το αδίκηµα της βλασφηµίας κρίνεται αναγκαία γιατί η περιγραφόµενη 
σε αυτή συµπεριφορά µπορεί να προκαλέσει τόσο ισχυρά πάθη, ώστε η πολιτεία 
ενδιαφέρεται να άρει αυτή την αιτία σοβαρών αδικηµάτων. Με την έννοια αυτή 
λοιπόν, η λογοκρισία των σκίτσων του Μωάµεθ προβάλλει ως ένα εύλογο 
εργαλείο αποφυγής συγκρούσεων αποσκοπώντας στη διατήρηση της εύθραστης 
κοινωνικής συνοχής τόσο σε εθνικό όσο και πλανητικό επίπεδο. Με τον τρόπο 
αυτό αναδεικνύεται στη µελέτη, η σκοπιµότητα και ιστορική φυσιογνωµία της 
λογοκρισίας ως µηχανισµού ελέγχου της εκφοράς του ανθρώπινου λόγου και 
επιχειρείται µια ταξινόµηση του λογοκριτικού λόγου σε τρία επίπεδα. Το πρώτο 
είναι αυτό της αρχετυπικής κατασταλτικής λογοκρισίας υπό την έννοια της 
επιβίωσης παραδοσιακών µορφών φραγµού της ελευθερίας της έκφρασης από το 
κράτος. Τα δείγµατα τέτοιου λογοκριτικού λόγου αραιώνουν αλλά δεν έχουν 
εξαφανιστεί. Το δεύτερο είναι αυτό της πατερναλιστικής λογοκρισίας που 
εκφέρεται στο όνοµα της προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότητας από το 
«προφανώς υποβαθµισµένο οπτικοακουστικό προϊόν», όπως συνηθίζει να λέει το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και η κατασταλτική επιθετική λογοκρισία 
και η πατερναλιστική φέρεται πως γίνεται για το καλό της κοινότητας που 
προστατεύεται δια της λογοκρισίας από την (καλλιτεχνική ή άλλη) ύλη που δεν 
πρέπει να δηµοσιοποιηθεί. Τέλος, η πιο διαδεδοµένη µορφή λογοκρισίας – 
κυρίαρχη στις φιλελεύθερες κοινωνίες του αναπτυγµένου καπιταλισµού – δεν 
είναι άλλη από την αυτολογοκρισία στο όνοµα πολλαπλών εµπορικών και άλλων 
σκοπιµοτήτων (όπως η κοινωνική ευπρέπεια κλπ). Η αυτολογοκρισία ανοίγει σε 
τέτοιο βαθµό τη συζήτηση περί λογοκρισίας όπου πλέον τα όρια του 
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λογοκριτικού λόγου καθίστανται αφηρηµένα και δυσθεώρητα. Αν όλα είναι αυτο- 
λογοκρισία, τι είναι, σε τελευταία ανάλυση, λογοκρισία; 	  

 
53. «Αντί συµπερασµάτων: η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα έναντι των 

µεινοτικών πολιτισµών στην Ελλάδα» σε: Ετερότητες & µουσική στα βαλκάνια 
– τα κείµενα,Τετράδιο 4, Εκδόσεις Τµήµατος Λαϊκής & Παραδοσιακή Μουσικής 
ΤΕΙ Ηπείρου – Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, Άρτα, 2008, σ. 111-116 
 
Το σύντοµο αυτό «έναντι συµπερασµάτων» άρθρο στην ηµερίδα «Ετερότητες και 
µουσική στα Βαλκάνια» στην οποία συνυπήρχαν εισηγήσεις µε µουσικές επιχειρεί 
να προσαρµόσει το λογοκριτικό σχήµα που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη 
µελέτη (52) στα σχετικά µε µουσικές των µειονοτήτων, κατεξοχήν χώρο στον 
οποίο όλοι οι λογοκριτικοί τύποι, η κατασταλτική και η πατερναλιστική και η 
αυτο-λογοκρισία, έχουν κατά καιρούς τέθεί σε εφαρµογή µε εξαιρετικά δραστικά 
αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη µουσική έκφραση. Το κείµενο ξεκινά θέτωντας 
το ερώτηµα πώς µπορεί κανείς κανείς να ασχολείται µε µουσικές των 
µειονοτήτων, χωρίς να οδηγείται στη φετιχοποίηση του «διαφορετικού». Το, σε 
τελευταία ανάλυση, υπαρξιακό θέµα για όσους ασχολούνται µε τα µειονοτικά 
είναι µήπως η βούληση να αναδειχθεί το ιδεολογικά απαξιωµένο – ως και 
πολιτικά απαγορευµένο εξ ου και λογοκριµένο – οδηγεί στη µυθοποίηση του 
πολιτισµικά παρωχηµένου. Με βάση αυτή την ερώτηση αναλύεται η θέση των 
µειονοτικών µουσικών στην κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα αναδεικνύοντας την 
ιδιότυπη κανονιστική τους αφάνεια: µειονοτικές µουσικές δεν (πρέπει να) 
υπάρχουν γιατί δεν υπάρχουν µειονότητες. Έτσι εξηγούνται το µουσικολογικά 
καινοφανές των «τραγουδιών δίχως λόγια», αναφερόµενοι στα «χάλκινα» της 
Δυτικής Μακεδονίας. Καταληκτικά, το ζήτηµα δεν είναι απλώς ή αποκλειστικά η 
ελευθερία της τέχνης κάποιων ιδιωµατικών διανοούµενων ή µουσικών 
καλλιτεχνών. Είναι ένα ευρύτερο θέµα που ακουµπά στον πυρήνα της ελευθερίας 
της έκφρασης του καθενός, είτε ακούµε, είτε µετέχουµε στη δηµιουργία του 
µουσικού έργου. Με αυτήν την έννοια, οι µειονοτικές ετερότητες δεν είναι τόσο 
ιδιαίτερες και οι µουσικές των µειονοτήτων, όπως οι µουσικές όλων των 
ανθρώπων εξάλλου, όχι µόνο δικές τους.	  

 
54. «Péripécies de la nationalité hellénique» σε: Εtudes en l’Honneur du 

Professeur Alain Fenet, Un droit pour des hommes libres, LexisLexis, Litec, 
Παρίσι, 2008 σ. 412-431 	  

 
Το κείµενο αυτό αποτελεί απόδοση στη γαλλική γλώσσα τµηµάτων 
προηγουµένων µελετών που έχουν παρουσιαστεί στο υπόµνηµα ενώ µια 
διευρυµένη εκδοχή του αποτελεί η µελέτη 44. Πρόκεται για µια γενεολογία της 
ελληνικής ιθαγένειας – σε γνώση µου η πρώτη τέτοια απόπειρα στη γαλλική 
βιβλιογραφία - από τις απαρχές του ελληνικού κράτους ως το 2009.   
	  

55. «Defining the changing boundaries of the Greek nationality» σε: Tziovas D. 
(ed.), Greek Diaspora and Migration since 1700: society, politics and 
culture, Ashgate Pub. UK, 2009, σ. 111-124 
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Ο τίτλος της µελέτης «Ορίζοντας τα µεταβαλλόµενα σύνορα της ελληνικής 
ιθαγένειας» προϋποθέτει την αποδοχή της ιδιότητας της πολίτη ως µια 
διαφοροποιητική κατασκευή µεταξύ πολιτών και (λοιπών) ανθρώπων. Με άλλα 
λόγια, ότι η ιδιότητα του πολίτη καθεαυτή είναι σύνορο. Η δεύτερη παραδοχή 
είναι ότι το σύνορο αυτό δεν είναι στατικό, αλλά µεταβαλλόµενο. Η µεταβολή 
στον τόπο του συνόρου είναι αποτέλεσµα ιστορικών συγκυριών, πολιτικών 
στρατηγικών και ιδεολογικών αντανακλάσεων που δεν πρέπει να 
προσλαµβάνονται γραµµικά, ουτε σε συνθήκες µια λογικής αλληλουχίας και 
αιτιώδους συνάφειας. Η µελέτη προσπαθεί να αναδείξει πώς η αρχή που διέπει το 
δίκαιο ελληνικής ιθαγένειας «άπαξ πολίτης, εσαεί πολίτης» που ισχύει για το 
διασπορικό ελληνικό πληθυσµό είναι η άλλη όψη της αρχής που έυγλωττα 
χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα µε αφορµή την υπόθεση αλβανού σηµαιοφόρου: 
«Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι». Το άρθρο ασχολείται µε τον «καθορισµό» 
(definition) της ελληνικής ιθαγένειας µε τις  δύο έννοιες που µπορεί να έχει ο 
όρος. Η πρώτη είναι η σηµασιολογική, ο κατ’ουσίαν ορισµός της ελληνικής 
ιδιότητας του πολίτη µέσω της αναπαραγωγής της στους απόδηµους έλληνες και 
η δεύτερη είναι η νοµική «υπηρεσιακή» έννοια. Η νοµική εξοµοίωση της 
λεγόµενης «διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας» σε πρόσωπα τα οποία 
µπορούν αναποδείξουν ότι κάποιος ανιών τους έχει ή είχε υπάρξει Έλληνας 
πολίτης µε την κτήση της ιθαγένειας δια της γέννησης. Εξαιτίας του δικαίου του 
ανεξίτηλου αίµατος που διέπει το δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας, ο έλληνας της 
διασποράς µπορεί να είναι φορέας της ελληνικής ιθαγένειας επ’άπειρον χωρίς 
την ανάγκη απόδειξης περαιτέρω ζωτικών δεσµών αναφοράς µε την ελληνική 
κοινωνία ή πολιτική κοινότητα. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις αντιφάσεις στην 
εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας καθώς και τα κατά καιρούς αδιέξοδα στα οποία 
έχει βρεθεί η ελληνική πολιτεία επί του προκείµενου. Εκτενής αναφορά και 
πρωτογενής έρευνα σχετικά µε τους αριθµούς οµογενών από πρώην ΕΣΣΔ που 
απέκτησαν µε τον τρόπο αυτό (αλλά και άλλους αργότερα) παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά και αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση του πληθυσµού αυτού 
υπηρέτησε (ή τουλάχιστον προσπάθησε να υπηρετήσει) σκοπιµότητες αδιάφορες 
ως προς την αγορά εργασίας. Καταλήγοντας, υποστηρίζεται ότι τα 
µεταβαλλόµενα σύνορα της ελληνικής ιθαγένειας µπορούν να βρουν νέο τόπο, 
στο όνοµα πολιτικών στρατηγητικών συµπερίληψης που ρυθµίζουν τα όρια και 
της σχέσεις της ελληνικής πολιτικής κοινότητας µε τη διασπορά της µε τρόπο που 
ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά δεδοµένα βιωτικών σχέσεων και όχι σε ιδεολογικές 
προσλήψεις του ‘νόστου για την πατρίδα’.    	  

 
56.«’Πρώτη φορά µας ξανασυµβαίνει’: προσλήψεις της ασφάλειας και της 

µετανάστευσης» σε: Σύγχρονα Θέµατα (Αφιέρωµα: Η πρόκληση της 
µετανάστευσης, Βεντούρα Λ. & Παπαταξιάρχης Ε. επιµέλεια) Τεύχος 107, 
2009, σ. 90-99	  

 
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται µια «ενάντια στα φαινόµενα» εννοιολόγηση της 
µεταναστευστικής εµπειρίας και της συσχέτισής της µε την έννοια της ασφάλειας. 
Σε πρώτη φάση, γίνεται µια προσπάθεια ταξινόµησης µερικών από τις αντιλήψεις 
που συµβάλλουν στην αναπαραγωγή στερεοτυπικού λόγου για τη µετανάστευση, 
εµποδίζοντας την λήψη ιστορικά έγκυρων και πολιτικά ενδεδειγµένων 
συµπερασµάτων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που τίθενται δια ή εξαιτίας 
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του µεταναστευτικού φαινοµένου στις κοινωνίες υποδοχής. Αυτές οι θέσεις είναι 
περίπου κοινές παραδοχές στο χώρο των µεταναστευτικών σπουδών και η όποια 
συµβολή της εν λόγω µελέτης είναι η ταξινόµησή της και η συσχέτισή τους µε την 
ελληνική πραγµατικότητα ενταγµένη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εκφέρεται η 
συζήτηση για τη µετανάστευση µε µόνιµη επωδό αυτή που έρχεται και 
επανέρχεται όταν µια πολιτική κοινότητα νιώθει να απειλείται: την ασφάλεια. Για 
την ελληνική έννοµη τάξη, η ασφάλεια δεν αποτελεί αυτοτελές προστατευόµενο 
αγαθό αλλά ένα καθεστώς, µια κατάσταση απόρροια της κατοχύρωσης ή µη των 
εννόµων αγαθών µιας ανθρώπινης κοινότητας ή ενός προσώπου.Αυτή η 
αυτονόητη εκδοχή της ασφάλειας σήµερα απαξιώνεται, αδρανοποιείται και δίνει 
τη θέση σε µια γενικόλογη αφαίρεση ασφάλειας ποινικού τιµωρητικού 
χαρακτήρα. Εµβληµατικό ρόλο σε αυτή την εννοιολογική εκτροπή παίζει ο τρόπος 
µε τον οποίο προσλαµβάνεται η  µετανάστευση. Με αφορµή λοιπόν τη 
µετανάστευση, η οποία ωστόσο δεν είναι το µόνο παράδειγµα ούτε αποσυνδέεται 
από ευρύτερες εξελίξεις στην κοινωνία, µπορούµε να διαπιστώσουµε τη 
συστηµατική εκτροπή των συλλογικών συνειρµών σχετικά µε την έννοια και το 
περιεχόµενο της ασφάλειας. Η έννοια αυτή συρρικνώνεται πλέον στην 
αστυνοµική διάστασή της, αν δεν ταυτίζεται πλέον µε αυτήν. Παράλληλα, 
εξορίζεται η κοινωνική πρόσληψη της ασφάλειας, τόσο από το συλλογικό 
συνειρµικό της κοινής γνώµης όσο και από τον δηµόσιο λόγο. Η εν λόγω 
συρρίκνωση συνοδεύεται από τη σταδιακή απαλλαγή της πολιτείας από την 
ανάληψη ευθυνών  για την κοινωνική προστασία των µελών της, πολιτών ή 
µη.Το παράδοξο εδώ είναι ότι, δυστυχώς, θύµατα αυτής της εννοιολογικής 
εκτροπής της ασφάλειας δεν είναι µόνο οι εν δυνάµει "διώκτες" αλλά και ο 
πολιτικός χώρος που τρέφει ειλικρινή αισθήµατα αλληλεγγύης προς τον 
µεταναστευτικό πληθυσµό και αγωνίζεται για τα δίκαιά του. Η ασφάλεια 
εννοιολογείται σχεδόν αποκλειστικά κατ' αντιπαράθεση εφ' όλης της ύλης µε την 
ελευθερία, ωσάν τα δύο µεγέθη να τελούν σε διαρκή εγγενή 
αλληλεξουδετέρωση. Το άρθρο καταλήγει µε µια επιχειρηµατολογία υπέρ της 
πολιτικής ευθύνης του επαναπατρισµού της έννοιας της ασφάλειας µέσω της 
επανεννοιολόγησής της και της απαγκίστρωσής της από την "ασφαλίτικη", 
πολιτικά µονοδιάστατη και µεθοδολογικά παραπλανητική εκδοχή της. 	  

 
57. «Art can legitimately offend» [µετον Dimitri Dimoulis],σε:  Venice 

Commission, Blasphemy, Insult and Hatred – Finding Answers in a Democratic 
Society, Science and Technique of Democracy Νο 47, Council of Europe 
Publishing, Strasbourg 2009, σ. 83-90. 

 
58. Το κείµενο µεταφράστηκε στα πορτογαλικά και αναδηµοσιεύτηκε: Dimitri 

Dimoulis, Dimitris Christopoulos, «O direito de offender. Sobre os limites da 
liberdade de expressão artística» σε: Revista Brasileira De Estudos 
Constiticionais RBEC, ano 3, No 10, 2009, σ. 49-66	  
 
Η θέση αρχής της µελέτης αντανακλάται στον τίτλο της: «Η τέχνη µπορεί 
νοµιµοποιηµένα να προσβάλει». Η κατάφαση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι επί 
των ηµερών µας η ιδιότητα της τέχνης να σοκάρει τίθεται εν διωγµώ. Και αυτό 
όχι στο όνοµα της βλασφηµίας, αλλά της ποινικοποίησης της «µισαλλοδοξίας».  
Μπορούµε εισαγωγικά και µάλλον εύκολα να συµφωνήσουµε ότι παρά το γεγονός 
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ότι η θρησκεία και η τέχνη είναι καταδικασµένες να συνυπάρχουν µέσω 
εντάσεων, το ζητούµενο είναι οι όποιες διέξοδοι να δίνονται µέσω µιας 
ορθολογικής διαβούλευσης των ανθρώπων, πιστών και µη, και όχι µέσω 
δικαστηρίων ή, ακόµη περισσότερο, µέσω της βίας. Ωστόσο, η απειλή της βίας 
είναι αυτή που µπορεί εύκολα να οδηγήσει τη στάθµιση µεταξύ ελεύθερης τέχνης 
και σεβασµού των θρησκευτικών πεποιθήσεων σε µια παρέκκλιση σε βάρος της 
ελεύθερης τέχνης. Η περιπέτεια µε τα δανέζικα σκίτσα του Μωάµεθ έχει 
δηµιουργήσει ένα βαρύ κλίµα στην Ευρώπη σε σχέση µε την ελευθερία της 
τέχνης. Η αντίληψη που φαίνεται να κυριαρχεί στους διεθνείς οργανισµούς (η 
µελέτη αυτή δηµοσιεύεται σε συλλογικό τόµο του Συµβουλίου της Ευρώπης) είναι 
πως δεν µπορεί η ελευθερία της τέχνης να επιτρέπει στον καθένα να προσβάλει 
κάτι που εύλογα πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει τις θρησκευτικές ευαισθησίες 
των πιστών. Η αντίληψη αυτή ωστόσο εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους, στους 
οποίους το κείµενο αναφέρεται.Η µια λύση, δοκιµασµένη στην καθολική αλλά και 
ορθόδοξη Ευρώπη είναι η αφύπνιση του αδικήµατος της βλασφηµίας, το οποίο, 
από καιρό σε καιρό, βλέπουµε στην Ελλάδα να αναβιώνει προκειµένου να 
λογοκριθούν «βλάσφηµα» έργα.Σήµερα, η ποινικοποίηση της βλασφηµίας δεν 
είναι πλέον στη µόδα. Στην Ευρώπη, η προσπάθεια προστασίας δοξασιών, 
εθνοτήτων και θρησκειών καταβάλλεται µε την ποινικοποίηση του λεγόµενου 
«µισαλλόδοξου» και «ρατσιστικού» λόγου και όχι µε την επαναφορά του 
αδικήµατος της βλασφηµίας. Και πάλι όµως, όχι χωρίς προβλήµατα που αφορούν 
στην ελευθερία έκφρασης. Η συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της τέχνης 
είναι καταδικασµένη να παραµένει ανοικτή στο διηνεκές. Από τη µια πλευρά, η 
βεβαιότητα για την σιωπηρή έστω κατοχύρωσή της από το σύνταγµα κάθε 
φιλελεύθερης δηµοκρατίας αποτελεί πλέον µια τετριµµένη κοινοτυπία, που κανείς 
δεν είναι διατεθειµένος σοβαρά να αµφισβητήσει. Από την άλλη πλευρά, όµως, οι 
πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις επίκλησης της ελευθερίας της τέχνης τον 
αιώνα που µας πέρασε, αλλά και σε αυτόν που έχει έρθει, καταδεικνύουν ότι η 
αυξηµένης τυπικής ισχύος προστασία που υπόσχεται ο φιλελεύθερος 
συνταγµατισµός στην τέχνη, κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι. Εκεί ακριβώς όπου 
φαίνεται να είναι περισσότερο αναγκαία, όταν δηλαδή το καλλιτεχνικό 
δηµιούργηµα εγείρει τις εντονότερες και πολυπληθέστερες αρνητικές 
αντιδράσεις, εκεί νοµολογιακά συµπιέζεται. Σε τελική ανάλυση (και παρά τα 
αντίθετα φαινόµενα), για να στραφεί κανείς έγκυρα και πειστικά εναντίον της 
θειολογικής λογοκρισίας και να υπερασπιστεί µια ιδεολογικά συµπαγή και 
ρεαλιστική θέση υπέρ της ελεύθερης τέχνης δεν αρκεί ο πολιτικός 
φιλελευθερισµός. Απαιτείται µια θεωρητική και ιδεολογική τοποθέτηση 
αντίθεσης-αντίστασης προς συγκεκριµένο σχηµατισµό εξουσίας της εγκόσµιας 
αυθεντίας που εκφράζει το θείο και αντλεί την εξουσία της από αυτή την 
εκπροσώπηση. Διότι, δε θέλει πολύ σκέψη ότι το θείο καθεαυτό δεν έχει ανάγκη 
νοµικής προστασίας.	  

 
59. «Θα αλλάξει επιτέλους η µεταναστευτική πολιτική; Τι (δεν) ξέρουµε για τη 

µετανάστευση» σε: Transform – Eυρωπαϊκή επιθεώρηση εναλλακτικού 
προβληµατισµού και πολιτικού διαλόγου, 5/2009, Εκδ. Νήσος, Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς, σ. 120-128 
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Πρόκειται περί κειµένου προτάσεων που διατυπώνονται συστηµατικά µε βάση 
κοινά δεδοµένα στο χώρο των µεταναστευτικών σπουδών µε στόχο τη χάραξη 
µιας µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα που µπορεί να χαρακτηριστεί 
«ανθρώπινη και ρεαλιστική». Αν δεν είνει ρεαλιστική, δεν µπορούµε να µιλάµε 
για πολιτικό σχέδιο και στρατηγικές, αλλά για οράµατα. Αν δεν είναι 
«ανθρώπινη» - υπό την έννοια ότι συλλαµβάνεται και υλοποιείται µε βάση 
ανάγκες υποκειµένων που έχουν δικαιώµατα - τοποθετείται εκτός συζήτησης που 
διεξάγεται στο φιλελεύθερο – δηµοκρατικό πολιτειακό πλαίσιο.  Ο 
µεταναστευτικός πληθυσµός στην Ελλάδα διαιρείται έτσι σε τρεις επί µέρους 
οµάδες- στόχου: η πρώτη, είναι τα πρόσωπα – νόµιµα στην Ελλάδα – που 
µπορούν να µπουν σε τροχιά πολιτογράφησης. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα 
πρόσωπα – νόµιµα κάποτε στην Ελλάδα, τώρα παράνοµα εξαιτίας µη ρεαλιστικών 
προϋποθέσεων νοµιµοποίησης – τα οποία µε κάθε τρόπο µπορούν και πρέπει να 
µπουν σε τροχιά νοµικής τακτοποίησης και δι’αυτής κοινωνικής  ένταξης. Η τρίτη 
κατηγορία είναι οι «δίχως χαρτιά» µετανάστες. Η κατηγορία αυτή είναι η πιο 
σύνθετη και ετερόκλητη, καθώς αποτελείται από πρόσωπα που θα µπορούσαν 
άνετα να ανήκουν ως και στην πρώτη από τις προηγούµενες κατηγορίες 
(κατεξοχήν στην δεύτερη) αλλά τελικώς βρίσκονται στην τρίτη. Τέλος, συζητάµε 
για πρόσωπα που προσλαµβάνουν την Ελλάδα ως transit για τον προορισµό τους 
και απλώς περιφέρονται µη όντας σε θέση, υπό τις παρούσες συνθήκες να 
παρέχουν αυτό για το οποίο µετανάστευσαν: φθηνή ανειδίκευτη εργατική 
δύναµη. Το κείµενο παρέχει προτάσεις χάραξης πολιτικής και για τις τρεις 
κατηγορίες, µε βάση την έρευνα και εργασία που έχει διεξαχθεί υπό τον 
συντονισµό του γράφοντα εντός της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου από το 2006 ως το 2010.	  
 

60. «Country report: Greece», σε: EUDO Citizenship Observatory – European 
University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Country 
Report http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Greece2009 

 
Το κείµενο αυτό αποτελεί µια επεξεργασµένη και επικαιροποιηµένη εκδοχή της 
δηµοσίευσης υπ’ αριθµ. 44 χωρίς µείζονες αλλαγές διότι στην προθεσµία κατά 
την οποία έπρεπε να κατατεθεί (10/09) δεν είχαν επέλθει παρά ελάχιστες 
αλλαγές στην ελληνική περί ιθαγένειας νοµοθεσία. 	  
 

61. «The imminent future of Greek citizenship», EUDO Citizenship Observatory 
– European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
σε: http://eudo-
citizenship.eu/docs/TheImminentFutureofGreekCitizenship.pdf, 2010 
Στο εν λόγω κείµενο εργασίας – ουσιαστικά συνέχεια του υπ. αριθµ. 59 - 
παρουσιάζονται αναλυτικά για διεθνές κοινό οι επι µέρους αλλαγές που επέφερε 
ο Ν. 3838/2010 στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  Σήµερα, το κείµενο αυτό 
συνιστά τη µόνη αγγλόφωνη βιβλιογραφικη πηγή σχετικά µε τις νοµοθετικές 
εξελίξεις στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας του 2010. 
 

62. «Μειονότητες. Η δεκαετία των ζηµώσεων» σε: Βαµβακάς Β. – 
Παναγιωτόπουλος Π., Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80 Κοινωνικό, πολιτικό και 
πολιτισµικό λεξικό,  Εκδ. το πέρασµα, Αθήνα, 2010, σ. 314-316 
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Το λήµµα «Μειονότητες» στο λεξικό αυτό θα µπορούσε να µην έχει θέσει στο ανά 
χείρας υπόµνηµα, αν δεν ήταν το µόνο κείµενο, το οποίο, σε γνώση µου, 
πραγµατεύεται το ζήτηµα των µειονοτήτων στην εν λόγω δεκαετία. Το µειονοτικό 
ζήτηµα ξεκίνησε να αποσπά το ερευνητικό και πολιτικό ενδιαφέρον κατά τη 
διάρκεια της εποµενης δεκαετίας και ως τότε, ουσιαστικά «δεν υπήρχε». Η 
δεκαετία του ’90 είναι αυτή που φέρνει, παρά τη βούληση του καθεστώτος, στις 
παρυφές της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας τα ζητήµατα των µειονοτήτων σε 
Θράκη κυρίως και Μακεδονία δευτερευόντως. Η δεκαετία του ’80 είναι κατεξοχήν 
αυτή της κυοφορίας. Έχει τη δική της σηµασία  ακριβώς διότι χαρακτηρίζεται από 
την ανάπτυξη της «ένδειξης ετερότητας» στο περιφερειακό επίπεδο. Ο αέρας 
εκδηµοκρατισµού που πνέει στην Ελλάδα της «αλλαγής» δηµιουργεί προσδοκίες 
και δίνει δικαίωµα λόγου σε κάποιες µειονοτικές ελίτ. Ωστόσο, η διαδικασία 
πολιτικής αυτοσυνειδητοποίησης της ετερότητας στην Ελλάδα δεν είναι ούτε 
γραµµική, ούτε οµοιογενής.Η δεκαετία του ΄80 χαρακτηρίζεται από τις ζυµώσεις 
εκείνες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο προετοιµάζουν τις ρήξεις που έπονται. Στο 
κείµενο παρουσιάζονται περιληπτικά οι ζυµώσεις αυτές σε κάθε µειονοτική οµάδα 
και συσχετίζονται µε τις εξελίξεις στα χρόνια που ακολουθούν.  
 

63. «Μειονοτικές και πολιτειακές ιδιαιτερότητες: συνειρµοί από την Ελληνική 
εµπειρία» σε: Ανδρούσου Α., & Ασκούνη Ν. (επιµ.), Πολιτισµική ετερότητα και 
ανθρώπινα δικαιώµατα, Εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2011, σ. 90-101 
 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 90, ο χώρος των εθνοτικών σπουδών (αλλά και 
όχι µόνο) κυριαρχείται από το ζήτηµα των ορίων της ιδιαιτερότητας. Το ερώτηµα 
ως ποιο σηµείο, στο όνοµα του σεβασµού της πολυπολιτισµικότητας, γίνονται 
ανεκτές οι µειονοτικές αποκλίσεις στη φιλελεύθερη δηµοκρατία απασχολεί σε 
τέτοιο βαθµό την πολιτική και νοµική θεωρία, ώστε πολύ συχνά φαίνεται να 
ξεχνιέται πως τα όρια των ιδιαιτεροτήτων είναι, κατά βάση, 
ετεροπροσδιοριζόµενα. Αυτό δηλαδή που, σε τελευταία ανάλυση, µορφοποιεί την 
µειονοτική εκδήλωση είναι, πολύ περισσότερο, η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα 
και τα εν γένει κοινωνικά ή ιστορικά συµφραζόµενα εντός των οποίων αυτή 
εµφανίζεται παρά το περιεχόµενο της καθεαυτό: λόγου χάρη, άλλο το σηµαίνον 
της ισλαµικής µαντήλας ή καλύπτρας στην Γαλλία, άλλο στη Βρετανία και άλλο 
στην Τουρκία ή την Ελλάδα. Άλλο σήµερα, άλλο στις αρχές του 20ου αιώνα. Άρα, 
η άλλη όψη της σχετικής συζήτησης περί των «ορίων της ιδιαιτερότητας» αφορά 
το ίδιο το πολιτειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο εµφανίζεται η ετερογένεια. 
Συνήθως, αυτό που εκλαµβάνεται ως εκδήλωση µειονοτικής ιδιαιτερότητας, δεν 
είναι τίποτε άλλο από ένα σύµπτωµα εκδήλωσης της πολιτειακής ιδιαιτερότητας. 
Το κρίσιµο λοιπόν ερώτηµα είναι διττό: σε τι σηµείο γίνονται ανεκτές τόσο οι 
µειονοτικές όσο και οι πολιτειακές ιδιαιτερότητες. Σε ποιο βαθµό, οι µεν 
χρησιµοποιούν τις δε (και αντιστρόφως) προκειµένου να νοµιµοποιούνται στις 
συνειδήσεων των κοινοτήτων τους. Το κείµενο απασχολεί πώς το ερώτηµα αυτό 
βιώνεται στη θεωρία και την πράξη των δικαιωµάτων στην Ελλάδα στις αρχές του 
21ου αιώνα. Προτάσσονται  και αναλύονται οι ακόλουθες θέσεις:Πρώτον, οι 
άνθρωποι οδηγούνται στην ταυτοποίηση φαινοµένων ετερότητας όταν τα 
φαινόµενα αυτά αναπαράγουν ή υποκρύπτουν εξουσιαστικούς συσχετισµούς 
ανάµεσα σε ατοµικά ή συλλογικά υποκείµενα και σχέσεις ηγεµονίας ανάµεσα σε 
κοινωνικά φαινόµενα. Δεύτερον, η διάκριση ανάµεσα στα φαινόµενα ετερότητας 
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που έλκουν το ενδιαφέρον µας και εκείνα που περνούν απαρατήρητα δεν 
σχετίζεται µε την καθ’οποιονδήποτε τρόπο ουσία που εκπέµπουν τα φαινόµενα 
αυτά, αλλά µε τη δεξίωση τους στις συνειδήσεις του έµψυχου περιβάλλοντος. 
Τρίτον, οι µειονότητες, πάλι παραδόξως, δεν υπάρχουν, αλλά δοµούνται ως 
αντικείµενα νόησης σε ένα συγκεκριµένο ιστορικό περιβάλλον που σηµασιοδοτεί 
αρνητικά ή θετικά την εκδήλωση της ετερότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά 
δυνατή πλέον τη συγκρότηση της οµάδας σε συλλογικό υποκείµενο πολιτικού 
λόγου ή/και δράσης.Τέταρτον, ο όρος «µειονότητα» παραπέµπει και κατεξοχήν 
αποδίδει µια ποιοτική σχέση και όχι ποσοτικούς συσχετισµούς. Οι λατινικές 
γλώσσες χρησιµοποιούν τη λέξη ‘minority’ µε δύο περιεχόµενα: της µειοψηφίας 
και της ανηλικότητας. Αντιθέτως, η ελληνική γλώσσα, διαθέτει τους δύο 
διαφορετικούς όρους, ο καθείς των οποίων αποδίδει διαφορετικά νοήµατα: η 
‘µειοψηφία’ νοηµατοδοτείται ως το αποτέλεσµα ποσοτικής διαφοράς της από την 
πλειοψηφία στο πλαίσιο της πλειοψηφικής αρχής, ενώ η ‘ανηλικότητα’ ως 
περιορισµένη ικανότητα δικαιοπραξίας. Η µειονότητα περισσότερο από 
µειοψηφία λοιπόν συνιστά ανηλικότητα.Πέµπτον, η ετερότητα αποδίδει µια σχέση 
εξουσίας επειδή, σε τελευταία ανάλυση, το ίδιο το πολιτικό είναι αδιανόητο 
χωρίς το στοιχείο του ανταγωνισµού.Έκτον, ο λόγος περί ετερότητας και 
δικαιωµάτων των µειονοτήτων δεν είναι εξ ορισµού λόγος χειραφέτησης. Ενέχει 
τέτοια στοιχεία µόνο στο βαθµό που συµβάλλει στην αναδιανοµή ισχύος και 
κύρους µέσα στην πολιτική κοινότητα, στο βαθµό που «αποκαλύπτει τους 
εξουσιαστικούς δεσµούς που υποκρύπτει ή προϋποθέτει η διαπραγµάτευση των 
σχέσεων ταυτότητας/ετερότητας υπό το πρίσµα της κυριαρχίας». Τέλος, το 
ακόµη πιο δύσκολο έργο µε το οποίο καθηµερινά βρίσκονται αντιµέτωποι οι 
άνθρωποι που ασχολούνται στην πολιτική πράξη µε τα µειονοτικά, είναι, να 
εντοπίσουν έγκυρα τι πραγµατικά θέλουν οι οµάδες, στο σύνολό τους (και όχι 
απλώς οι ελίτ τους). Οεντοπισµός της βούλησης του πολιτικά αδιόρατου 
µειονοτικού σώµατος είναι το πιο κρίσιµο πολιτικό διακύβευµα των µειονοτήτων.	  

 
64. «Institutional Discourse on Minority Rights at the Dawn of the 21st Century» 

σε: Palonen K. & Malkopoulou A. (eds.), Rhetoric, Politics and Conceptual 
Change, Foundation of the Finnish Institute of Athens, Helsinki - Αθήνα, 
2011, σ. 86-95	  

 
Το κείµενο αυτό συζητά τις θεµελιώδεις πολιτικές και κανονιστικές διαστάσεις 
που λαµβάνει η προστασία των µειονοτήτων στην Ευρώπη από τα τέλη του 
ψυχρού πολέµου ως την αυγή του 21ου αιώνα.  Αναφέρεται σε µια σειρά «άλυτα» 
ζητήµατα που κληροδοτεί το διεθνές δίκαιο – κυρίως στο επίπεδο του ΟΗΕ – όπως 
αυτού της αδυναµίας διατύπωσης ενός οικουµενικά παραδεκτού ορισµού των 
µειονοτήτων, συνεχίζει µε το γνωστό στο χώρο της νοµικής θεωρίας ερώτηµα 
που αφορά στις σχέσεις των ατοµικών µε τα συλλογικά δικαιώµατα, παρουσιάζει 
τις συζητήσεις σχετικά µε τα πολιτιστικά δικαιώµατα και καταλήγει µε µια 
προσπάθεια ταξινόµησης των ευρωπαϊκών πολιτικών αναφορικά µε τις 
µειονότητες σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι αυτός της υπαγωγής των 
µειονοτικών δικαιωµάτων στα δικαιώµατα του ανθρώπου είτε µέσω της 
ανάδειξης νέων οργάνων, όπως η Σύµβαση–πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων, είτε µέσω νέας, «φιλικής» προς τις 
µειονότητες, ερµηνείας των εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα 



178 
 

Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Ο δεύτερος άξονας είναι η απευθείας συσχέτιση των 
µειονοτικών δικαιωµάτων µε την ασφάλεια στην Ευρώπη: εφόσον τα δικαιώµατα 
αυτά γίνονται σεβαστά, τότε η ασφάλεια και η ειρήνη στην Γηραιά ήπειρο έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να µακροηµερεύσουν και αυτό είναι ένα από τα βασικά 
διδάγµατα της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών. Ο άξονας αυτός κατεξοχήν 
υπηρετείται από τον Ύπατο Αρµοστή του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο τρίτος άξονας δεν ασχολείται ούτε µε δικαιώµατα, 
ούτε µε την ασφάλεια, παρά µόνο µε τον πολιτισµό: η πολυγλωσσία είναι 
αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµίας, η ευρωπαϊκή 
ιδιαιτερότητα έγκειται σε αυτό και εποµένως οι µειονοτικές γλώσσες – γλώσσες 
υπό εξαφάνιση – αξίζουν την προστασία. Η λογική αυτή υπηρετείται κατεξοχήν 
από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλώσσων.  Το 
τελευταίο έτος του 20ου αιώνα αφήνει µια αµφίσηµη παρακαταθήκη σε ό,τι αφορά 
την προστασία των µειονοτήτων καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ 
επί του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας οδηγούν σε µια θεµελιώδη ανατροπή 
στο χώρο του διεθνούς δικαίου. Ο απαγορευµένος καρπός για τις µειονότητες – η 
αρχή της αυτοδιάθεσης – δηµιουργεί ένα νέο νοµικό προηγούµενο 
αποσταθεροποιητικής δυναµικής: από την αισιοδοξία της επαύριον του ψυχρού 
πολέµου, στην αµηχανία του 21ου αιώνα.	  
 
  	  
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή 
στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου τον 
Ιούνιο 2012	  
              	  
 
65. «Ελευθερία της τέχνης και προστασίας της θρησκείας. Σκέψεις για τα 
όρια του φιλελευθερισµού», [µε τον Δ. Δηµούλη, Σ. Λουνάρντι] σε: Transform 
– Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Εναλλακτικού Προβληµατισµού και πολιτικού 
διαλόγου 11/2012 σ. 56-71.  
 
Στις διαµάχες θρησκείας και τέχνης οι αντίπαλοι του καλλιτέχνη πάγια 
ισχυρίζονται ότι «αυτό δεν είναι τέχνη», για να δείξουν ότι δεν καταπολεµούν την 
τέχνη αλλά τους κακόβουλους υβριστές της θρησκείας που προσβάλλουν µε 
πρόσχηµα την τέχνη. Και από την άλλη πλευρά κάποιος µπορεί να εµφανίσει 
οτιδήποτε επιθυµεί ως τέχνη, καταγγέλλοντας ως λογοκρισία την απόπειρα 
τοποθέτησης ορίων από το κράτος και τους ειδήµονές του. Υπάρχουν µερικές 
βεβαιότητες. Πρώτον, η ελευθερία της τέχνης δεν εξαντλείται στην ελευθερία 
έκφρασης αλλά περιλαµβάνει υλικές δράσεις. Το έργο τέχνης σε έναν τοίχο (δικό 
µας ή ξένο) µπορεί να είναι τέχνη, ακριβώς όπως και το σκίτσο στο χαρτί. 
Δεύτερον, η ελευθερία τέχνης συχνότατα συνδέεται µε τη δηµιουργία και 
συντήρηση µονάδων παραγωγής µε υψηλό προϋπολογισµό, µισθωτή εργασία, 
χρηµατοδότες, µηχανισµούς µάρκετινγκ (θέατρο, κινηµατογράφος) και µπορεί να 
είναι κερδοφόρα. Τρίτον, η τέχνη διεκδικεί µια ελευθερία πολύ ευρύτερη από 
ό,τι η ελευθερία γνώµης. Το γυµνό που διώκεται ως άσεµνο στο δρόµο 
προστατεύεται ως τέχνη στο θέατρο, ακριβώς όπως ό,τι αποτελεί εξύβριση στο 
άρθρο ενός δηµοσιογράφου µετατρέπεται σε τέχνη αν λεχθεί από έναν κωµικό 
στην τηλεόραση. Έχουµε εδώ την προαναφερθείσα διεκδίκηση απόλυτης 



179 
 

προστασίας της τέχνης µε αποφάνσεις του τύπου «η τέχνη ποτέ δεν είναι 
άσεµνη». Εδώ τίθενται δύο ζητήµατα. Πρώτον, ποιος θα κρίνει την τέχνη. 
Δεύτερον, ποια είναι τα κατάλληλα κριτήρια. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η τέχνη 
κρίνεται ως επιτρεπτή, απαγορευµένη, υποκείµενη σε µερική λογοκρισία, σε 
περιορισµούς ηλικίας, άξια επιχορήγησης ή και διδαχής στα σχολεία από κρατικά 
όργανα και εν τέλει από τα δικαστήρια. Αυτό δείχνει ότι είναι άτοπη η 
φιλελεύθερη θέση ότι το κράτος δεν πρέπει να κρίνει την τέχνη. Η αντίθεσή µας 
στην καταστολή δεν µπορεί να βασίζεται σε µια εν γένει αφοσίωση στην 
ελευθερία έκφρασης. Πρέπει να προκύπτει από την αντίθεση στην επιδίωξη 
καταστολής ορισµένων εκφράσεων σε ορισµένο πλαίσιο. Απαιτείται η θεωρητική 
και ιδεολογική αντίσταση σε συγκεκριµένο σχηµατισµό εξουσίας, ο οποίος 
επιβάλλει τη δηµόσια ευσέβεια, τον έλεγχο και την τροµοκράτηση της σκέψης για 
το θείο και, κατ’ επέκταση, για τις εγκόσµιες αυθεντίες που το εκφράζουν και 
αντλούν την εξουσία τους από αυτή την εκπροσώπηση. Αυτό αδυνατεί ή δεν 
επιθυµεί να κατανοήσει η φιλελεύθερη επιταγή της εν γένει ελευθερίας λόγου 
που καταλήγει σε αδιέξοδα όταν της ζητηθεί να θέσει κριτήρια λογοκρισίας, π 
αίρνοντας στα σοβαρά το θέµα (και τις ιδέες). 	  
 
 
66 & 67. «“Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν . 3838/2010 στο ελληνικό 
δίκαιο ιθαγένειας σε δέκα σηµεία” και «Η πολιτική κοινότητα ως όριο: 
δηµοψήφισµα για ιθαγένεια στους µετανάστες;» σε: Ιδιότητα του πολίτη – 
Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές, Γ. 
Κουζέλης, Δ. Χριστόπουλος (επιµέλεια), Εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2012, σ. 91-93 
και σ. 94-111.	  
 
 
66. Στο σύντοµο σηµείωµα “Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν . 3838/2010 στο 
ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας σε δέκα σηµεία” γίνεται µια κωδικοποίηση των 
αλλαγών που επέφερε ο εν λόγω νόµος στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας. Το 
κείµενο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τις θεµελιώδεις τοµές της νοµοθεσίας του 2010 
σε συγκριτική προοπτική µε το προηγούµενο καθεστώς ιθαγένειας στην Ελλάδα 	  
 
67. Στο κείµενό “Η πολιτική κοινότητα ως όριο: δηµοψήφισµα για ιθαγένεια στους 
µετανάστες” διερευνάται το όριο της πολιτικής κοινότητας, το νοητό και 
πραγµατικό της σύνορο.  Η συµβολή δεν αναζητά µιαν απάντηση στο καθεαυτού 
ερώτηµα των συστατικών του ελληνικού λαού, αλλά στους ιστορικούς και 
ιδεολογικούς όρους δια των οποίων το ερώτηµα καθεαυτό τίθεται.  Ως συµβολικό 
εφαλτήριο του προβληµατισµού τίθεται το αίτηµα για τη διενέργεια 
δηµοψηφίσµατος ως προς την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας από τους 
µετανάστες. Το κείµενο πραγµατοποιεί µια συγκριτική διαδροµή στα ελάχιστα 
δηµοψηφίσµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ευρώπη µε συναφές µε την 
ιδιότητα του πολίτη ερώτηµα (Ελβετία, Ιρλανδία, Ουγγαρία) αναδεικνύοντας 
συγκρίσιµες εµπειρίες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης. Η θέση που 
εκφράζεται θέτει υπό αµφισβήτηση την απάντηση ότι «δηµοψήφισµα δεν µπορεί να 
γίνει για την ιθαγένεια διότι αυτή άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων». 
Υποστηρίζεται πως όντως κάποια από τα θέµατα της νοµοθετικής µεταρρύθµισης 
του 2010 αφορούν δικαιώµατα και ως τέτοια δεν µπορούν να τεθούν σε 
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δηµοψήφισµα. Το κρίσιµο όµως ερώτηµα δεν είναι θέµα δικαιωµάτων αλλά 
κυριαρχίας. Η απάντηση στους θιασώτες του δηµοψηφίσµατος δεν µπορεί να είναι 
µια άνευρη αναφορά στα «δικαιώµατα του ανθρώπου» (που εµποδίζουν το 
δηµοψήφισµα) αλλά µια βολονταριστική κυριαρχική αναφορά σε µια νέα ελληνική 
πολιτική κοινότητα, η οποία συναπαρτίζεται από όσους έχουν στην Ελλάδα το 
κέντρο του βιωτικού τους προγράµµατος και υπόκεινται στους νόµους της. Οι 
πολιτικές κοινότητες µεταλλάσσονται, αποκτούν νέες ταυτότητες, οι οποίες 
διαρκώς αναµορφώνονται µέσα από αγώνες και διεκδικήσεις. Αυτή είναι εξάλλου 
και η δύναµή τους. Αυτή την δύναµη αδυνατεί –δεν επιθυµεί µάλλον– να συλλάβει η 
εθνοτική αναγωγή της πολιτικής κοινότητας που, όλως τυχαίως, επιθυµεί διακαώς 
τέτοια δηµοψηφίσµατα. Η άρνηση της ιδιότητας του πολίτη στους ξένους που 
µένουν µόνιµα σε ένα κράτος, σε τµήµα	  
της γερµανικής νοµικής θεωρίας, πιστής στο έθνος ως folk, συντελείται στο όνοµα 
ακριβώς της ίδιας της δηµοκρατικής αρχής.  Αντίστοιχα, το βασικό επιχείρηµα των 
ελληνικών αντιδράσεων ενόψει της υιοθέτησης του σχεδίου νόµου για την 
ελληνική ιθαγένεια είναι ότι «αλλοιώνεται το εκλογικό σώµα» εφόσον σε αυτό 
συµπεριληφθούν οι αλλοδαποί που θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια: το 
επιχείρηµα αυτό είναι, σε πρώτη ανάγνωση, αληθές. Η	  
«αλλοίωση» του εκλογικού σώµατος είναι η κατεξοχήν αναίρεση της δηµοκρατικής 
αρχής. «Αλλοιώνεται το εκλογικό σώµα», όµως, υπό την έννοια ότι 
συµπεριλαµβάνονται σε αυτό άνθρωποι οι οποίοι υπάγονται στους  ελληνικούς 
νόµους χωρίς τόσα χρόνια να είναι σε θέση να τους επηρεάσουν µε τη βούλησή 
τους. Έτσι αλλοιώθηκε το εκλογικό σώµα και όταν, το 1952 στη χώρα µας, 
συµπεριλήφθηκαν και οι γυναίκες.	  

 
 
68. «Εισαγωγή» και «Από την καταστολή στην αυτολογοκρισία» [µε Δηµήτρη 
Δηµούλη] σε: Ο θεός δεν έχει ανάγκη εισαγγελέα, Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 2013, σ. 9-16 και  151-167.	  
 
Στην “Εισαγωγή” παρουσιάζονται εν περιλήψει οι επι µέρους συµβολές και 
απαντάται το ερώτηµα “γιατί αυτό το βιβλίο”. Το 2005 , ένας θεοσεβούµενος 
καθηγητής ποινικής δικονοµίας έγραφε: “ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη στήριξη του 
εισαγγελέα για να επιβεβαιώσει την παρουσία Του, ούτε µπορεί ασφαλώς να 
θεωρηθεί έννοµο αγαθό, αφού Αυτός είναι η αρχή και το τέλος όλων των 
έννοµων αγαθών. Σε αυτή την όµορφη διατύπωση αποδίδεται η πατρότητα του 
τίτλου της εκδήλωσης και του βιβλίου. Αν παραφράζαµε τα λόγια αυτά θα λέγαµε 
πιο καυστικά: Όποιος προσβάλλει τον θεό, στην κόλαση µπορεί να πάει. Φυλακή 
να µην πάει.”	  
Στο κοινή µας συµβολή µε τον Δ. Δηµούλη “Από την καταστολή στην 
αυτολογοκρισία” εξετάζουµε αυτήν την πορεία εσωτερίκευσης των λογοκριτικών 
µηχανισµών από τα “έξω” το κράτος, τους θεσµούς και την κοινωνία ως το forum 
internum. Η ιστορία της τέχνης αποτελεί εν πολλοίς την ιστορία των λιγότερο ή 
περισσότερο βίαιων περιορισµών της και της δίωξης των καλλιτεχνών που δεν 
υποτάσσονται στις αισθητικές και ηθικές επιταγές της εξουσίας. Αρκεί όµως αυτό 
για να δικαιολογήσει έναν φετιχισµό στην ελευθερία της τέχνης, ανεξάρτητα από 
το περιεχόµενό της; Ένας µεγάλος φιλελεύθερος στοχαστής του δικαίου, ο 
Ρόναλντ Ντουόρκιν (Ronald Dworkin), επισηµαίνει ότι σε µια δηµοκρατία ουδείς 
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έχει το δικαίωµα σε µια γενικευµένη µη προσβολή των αντιλήψεων και της τιµής 
του («a right not to be insulted or offended»).  Όντως, ας σκεφτούµε λίγο πώς 
θα ήταν η πολιτική µας κοινότητα αν η άνευ άλλου τινός επίκληση της προσβολής 
εκάστου εξ ηµών ήταν αρκετή για να παύσει το λόγο του άλλου... Μεταξύ ίσων 
θα υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή, καθώς ο καθείς θα µπορούσε να εµφανίζεται –
και ειλικρινώς να είναι– προσβεβληµένος, ενώ µεταξύ άνισων ο ανίσχυρος δεν θα 
µιλούσε πότε µήπως και θίξει τον ισχυρό. Λογοκρισία είναι ο πάσης φύσεως 
περιορισµός της έκφρασης και του λόγου. Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχουν 
περιορισµοί και περιορισµοί: νόµιµοι ή παράνοµοι, θεµιτοί ή αθέµιτοι, σκόπιµοι ή 
όχι κ.λπ. Καθίσταται προφανές ότι ο κατεξοχήν λογοκριτικός τύπος είναι η 
καταστολή. Δεν είναι όµως ο µόνος. Συζητάµε λοιπόν για την κατόπιν εκφοράς 
του λόγου παύση του στο όνοµα συνήθως της προσβολής που ο λόγος αυτός 
δηµιουργεί σε αυτούς που λογοκρίνουν.	  
Η καταστολή όµως έχει και µια διδακτική λειτουργία: «µην το ξανακάνεις». H 
πρόληψη µέσω της καταστολής: «learning by (not) doing». Εδώ έχουµε µια 
λανθάνουσα λειτουργία της καταστολής αλλά και ταυτόχρονα έναν αυτοτελή 
λογοκριτικό τύπο: Πρώτον, µια λανθάνουσα λειτουργία καταστολής: (δεν είµαστε 
βέβαιοι αλλά) πολύ αµφιβάλλουµε αν πρόκειται οι συντελεστές µιας παράστασης 
που διώκεται λόγω περιεχοµένου να τολµήσουν να το ξανακάνουν. Εδώ η 
λογοκρισία εµφανίζεται κυριολεκτικά ως τροµοκρατία. Δεύτερον, µια αυτοτελή 
λειτουργία: πριν καν εκτεθεί στον δηµόσιο χώρο µια δηµιουργία µπορεί να 
υποστεί προληπτική λογοκρισία, η οποία µπορεί να εκφραστεί µε πατερναλιστική 
εκφορά. Τι λοιπόν υπαγορεύει η καταστολή; Τίποτε λιγότερο από την 
αυτολογοκρισία. Το να ενσωµατωθεί η καταστολή στη συνείδηση. Η λογοκρισία 
ως δηµιουργία, όχι ως περιορισµός. Η λογοκρισία ως παραγωγή λόγου και όχι 
ως παύση του.	  
 
69. “Από την οικοδόµηση θεσµών στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης”, 
Ανεξάρτητη Αρχή, τεύχος 9, 2011 – Εξαµηνιαίο Επιστηµονικό Περιοδικό 
Προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2012, σ. 59-
74.	  
 
Το εν λόγω δηµοσίευµα είναι ελληνική µετάφραση του  υπ.  Αριθµ. 40. 	  
 
70. «Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισµικό;) όριο: η 
µετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης», σε: Επιστήµη & Κοινωνία, Θεµατικό 
αφιέρωµα: Πολυπολιτισµικότητα, Άνοιξη 2013, σ. 41-73.	  
 
Το κείµενο αυτό  πραγµατεύεται ένα πολιτειακό - ρεπουµπλικάνικο 
προβληµατισµό σχετικά µε το είδος ενσωµάτωσης στην πολιτική κοινότητα. 
Τοποθετεί το ζητούµενο της ενσωµάτωσης στο σηµερινό ελληνικό τοπίο της 
οικονοµικής κρίσης σε ιστορική προοπτική. Σε όλη την ιστορία του το ελληνικό 
κράτος έχει αναπτύξει µηχανισµούς ιδεολογικής και θεσµικής αντιµετώπισης των 
µειονοτήτων που κυµαίνονται από τον αποκλεισµό δια της έξωσης ως την ένταξη 
δια της αφοµοιώσης. Η εµµονή στο αφοµοιωτικό µοντέλο που διατρέχει τη 
νεότερη ελληνική ιστορία δεν κατάφερε να συµβάλει χωρίς κραδασµούς στην 
οικοδόµηση µιας συνεκτικής πολιτικής κοινότητας.  Σωρεύτηκε έντονη 
αποστροφή και αγανάκτηση σε τµήµατα του πληθυσµού που καταναγκάστηκαν 
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να αποποιηθούν την ταυτότητά τους.  Ωστόσο σήµερα και να ήθελε να 
ακολουθήσει η χώρα τις συνταγές ενσωµάτωσης ή απόρριψης των µεταναστών 
που χρησιµοποίησε τον 20ο αιώνα απέναντι στις εθνικές µειονότητες , 
υποστηρίζω πως δεν µπορεί. Στη σηµερινή Ελλάδα της µετανανάστευσης 
απαιτούνται νέα µέσα πραγµάτωσης µιας ασφαλούς πολιτικής κοινότητας. 
Αναπόδραστα το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο νοείται κοινωνική ένταξη 
χωρίς αφοµοιώση στην Ελλάδα.  Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι πολιτικές ένταξης 
είναι ένα νόµισµα µε δύο όψεις. Η µια όψη αφορά τις επιδιώξεις του επίσηµου 
κράτους και η δεύτερη τις προσδοκίες και τους στόχους των ίδιων των 
µειονοτικών οµάδων.  Είναι αλήθεια ότι για ένα σχετικά µεγάλο µέρος του 
µεταναστευτικού πληθυσµού η µόνη διέξοδος για µια στοιχειώδη επιβίωση 
υπήρξε για κάποια χρόνια η οικειοποίηση της πολλαπλώς επιβαλλόµενης 
ελληνικής εθνικής κουλτούρας και η απεµπόληση όλων αυτών που τους 
καθιστούσε διαφορετικούς. Προφανώς αυτή η στρατηγική επιλέχθηκε από τον 
µεταναστευτικό πληθυσµό µε στόχο την κοινωνική κινητικότητα. Στη σηµερινή 
όµως συνθήκη της κρίσης η κινητικότητα αυτή  δε µπορεί πια να εξασφαλιστεί µε 
βεβαιότητα. Η πολιτική της αφοµοίωσης ζητάει πολλά από τους ανθρώπους διότι 
τους ζητάει να απεµπολήσουν το σύνολο της ταυτότητάς τους (γλώσα, συνήθειες, 
ήθη, συχνά θρησκεία κ.ά) οπότε είναι αναπόδραστο το ανταποδοτικό αίτηµα για 
ισότιµη πρόσβαση σε όλα όσα συµπεριλαµβάνει η ιδιότητα του πολίτη –όχι απλώς 
αναδιανοµή ηθικού κύρους αλλά και υλικών πόρων. Ο συνδυασµός εθνικιστικής 
ρητορείας µε τη διάλυση του κοινωνικού κράτους διαψεύδει συστηµατικά τις 
κοινωνικές προσδοκίες των µεταναστών. Η αθέτηση της βιοτικής υπόσχεσης στην 
κοινωνία υποδοχής ανεβάζει τη δυσαρέσκεια και ενέχει πλήθος κινδύνων όπως 
είναι ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός ή/και ο εκφασισµός των νέων ανδρών 
µεταναστών. Ο ανερχόµενος ναζισµός µοιάζει να προσφέρει καταφύγιο ελπίδας. 
Αν λοιπόν η διαδικασία της αφοµοίωσης δεν µπορεί να προσφέρει δια της 
εξάλειψης της ετερότητας την εξάλειψη της ανισότητας η ενταξιακή αυτή 
σττατηγική είναι πλέον χωρίς αντίκρυσµα.  Γι αυτό το λόγο µια νέα στρατηγική 
ενσωµάτωσης είναι ένα επείγον ζητούµενο. 	  
 
70. “Το έθνος πέραν των συνόρων, αλλά ο λαός εντός: σχετικά µε τα 
πολιτικά δικαιώµατα της ελληνικής διασποράς » σε Λ. Βεντούρα & Λ. 
Μπαλτσιώτη (επιµέλεια), Το έθνος πέραν των συνόρων – «Οµογενειακές» 
πολιτικές του ελληνικού κράτους, Σειρά Μελετών του ΚΕΜΟ, Βιβλιόραµα, 
Αθήνα, 2013, σ. 486-504.	  
 
Το άρθρο 108 Σ προβλέπει: «Το Κράτος µεριµνά γα την ζωή του απόδηµου 
ελληνισµού και τη διατήρηση των δεσµών του µε τη µητέρα Πατρίδα. Επίσης 
µεριµνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελµατική προαγωγή των 
Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια.» Στην συνταγµατική 
αναθεώρηση του 2001 προστέθηκε η δεύτερη παράγραφος του άρθρου σύµφωνα 
µε την οποία: «Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την οργάνωση και τις αρµοδιότητες του 
Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων 
των δυνάµεων του απανταχού ελληνισµού.» Επίσης, µε την αναθεώρηση του 2001 
προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 51 που προβλέπει ότι «… Νόµος που 
ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών 
µπορεί να ορίζει τα σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους 
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εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η 
αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώµατος µε επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο µέσο …». Ενώ 
λοιπόν το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού είχε ιδρυθεί πριν από την θέση του σε 
συνταγµατική περιωπή από το 1995  ακόµη εκκρεµεί η υλοποίηση της 
συνταγµατικής επιταγής για τους αποδήµους έλληνες. Η ασσυµετρία αυτή µάλλον 
δεν πρέπει να εκπλήσσει και δηλοί την εύλογη αµηχανία των κοµµάτων εξουσίας 
στην Ελλάδα ενώπιον του ενδεχόµενου διευκόλυνσης άσκησης των πολιτικών 
δικαιωµάτων για τους Έλληνες της διασποράς. Ένας σηµαντικός ερευνητής της 
ιδιότητας του πολίτη γράφει πως «Η επέκταση της ιθαγένειας στη διασπορά δεν 
είναι απαραιτήτως ένδειξη ισχυρών δεσµών. Αν η ιθαγένεια διατίθεται φθηνά, 
µπορεί καν να µην είναι ένδειξη για τίποτε. (…) Ο δεσµός της ιθαγένειας συνέχεται 
µε χαµηλή ή καθόλου επαφή µε τη µητέρα – πατρίδα, ακριβώς διότι το κόστος της 
διατήρησης της ιθαγένειας καταγωγής είναι ουσιαστικά µηδενικό.» Η προηγούµενη 
θέση οδηγεί αναπόδραστα στο συµπέρασµα πως όσα λιγότερα προϋποθέτει η 
επέκταση της ιθαγένειας του εθνικού κέντρου στη διασπορά, τόσο λιγότερα 
δυνητικά µπορεί να σηµαίνει για τους αποδήµους. Αντιθέτως, αν η κτήση της 
ιθαγένειας του εθνικού κέντρου έχει ως όρο µια σχετική κινητοποίηση εκ µέρους 
των αποδήµων, τότε υπάρχει µια ένδειξη ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ένα 
ενδιαφέρον και άρα εύλογες προσδοκίες συµµετοχής στην πολιτική κοινότητα της 
χώρας καταγωγής τους.  Η συζήτηση για τα πολιτικά δικαιώµατα των Ελλήνων του 
εξωτερικού καλείται µε επιτακτικό τρόπο να δώσει µια απάντηση σε αυτήν την 
ερώτηση και κατόπιν να ασχοληθεί µε την µηχανική εφαρµογής του εκτελεστικού 
νόµου του Άρθρου 108 του Ελληνικού Συντάγµατος. 	  
 
 
71. «Μη κυβερνητικός χώρος των δικαιωµάτων: η ιδιοποίηση του πολιτικού 
ως ζητούµενο» [µε τον Λεωνίδα Καρακατσάνη] σε: Χ. Παπαστυλιανός, Χ. 
Παπαχαραλάµπους (επιµέλεια), Κυριαρχία, ετερότητα, δικαιώµατα, Εκδ. 
Ευρασία, Αθήνα,2013, σ. 351-373	  
 
Ο κανόνας λέει ότι η κοινωνία των πολιτών κρατά τις αποστάσεις της από την 
πολιτική: κυρίως δε τα Human Rights NGOs ακόµη περισσότερο. Ο «κανόνας» 
αυτός, βέβαια, δεν είναι µια ιστορική αυθαιρεσία ούτε ένα πολιτικό θέσφατο. 
Είναι µάλλον  απόρροια της ιδεολογικής κυριαρχίας µιας συγκεκριµένης 
αφήγησης γύρω από την έννοια της «κοινωνίας πολιτών» η οποία αντλώντας από 
την Αµερικανική φιλελεύθερη πολιτική παράδοση, τοποθετεί την κοινωνία 
απέναντι στο κράτος. Η πολιτική διασύνδεση ή υπαγωγή µιας µη κυβερνητικής 
οργάνωσης σε κάποιο κοµµατικό µηχανισµό λογίζεται εύλογα ως καταχρηστική ή 
προσχηµατική χρήση του όρου «µη κυβερνητική»  ενώ η ουσιαστική ανεξαρτησία, 
η αµεροληψία της «κοινωνίας των πολιτών», είναι η πραγµατική ένδειξη των 
αποστάσεών της από τους πολιτικούς σχηµατισµούς και δεσµεύσεις. Είναι όµως η 
απόσταση αυτή έγκυρη; Πόσο εύλογη είναι η αξίωση του µη κυβερνητικού χώρου 
των δικαιωµάτων να δραπετεύσει από την πολιτική;  Ο  κανόνας της συνειδητής 
α-πολιτικότητάς του σε µια εποχή µάλιστα που µείζον τµήµα της πολιτικής ύλης 
έχει αφεθεί στην αρµοδιότητα µιας υπερτροφικής µη κυβερνητικής δράσης, δεν 
µπορεί να είναι βιώσιµος. Ακόµη περισσότερο, η λογική των αποστάσεων από την 
πολιτική είναι απλώς στιγµιότυπο ενός κυρίαρχου πολιτικού λόγου.  Είναι δηλαδή 
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µια καθεαυτή πολιτική. Αυτή τη θέση επιχειρούµε να τεκµηριώσουµε στο κείµενο 
αυτό.  µη κυβερνητικός χώρος των δικαιωµάτων  σφυρηλατεί έναν «τρίτο» τοµέα 
κάπου ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο: ένα τοµέα ιδιωτικής εθελοντικής 
πρωτοβουλίας, πλην όµως δηµόσιας αποστολής. Υπό αυτή τη έννοια, δεν είναι 
αµιγώς ιδιωτικός – καθώς στόχος του δεν είναι το κέρδος - αλλά ούτε και 
δηµόσιος, καθ’ότι δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα. Με δύο λόγια, ο µη 
κυβερνητικός χώρος των δικαιωµάτων δεν µπορεί να αποποιηθεί της ιδιότητας 
του ανήκειν στη λεγόµενη «κοινωνία των πολιτών» µε τις µεγαλειώδεις απορίες 
και αµφισηµίες που φέρει ο όρος αυτό για τη νεωτερική και σύγχρονη κοινωνική 
και πολιτική θεωρία. Η αγχώδης µέριµνα για αποστασιοποίησή του από το 
Πολιτικό φέρει ως αποτέλεσµα  οι παραβιάσεις των δικαιωµάτων να 
διερευνώνται και ερµηνεύονται έξω από τις δοµικές τους αιτίες. Ο αναλυτικός 
λόγος των υποκειµένων ευνουχίζεται, αυτοπεριοριζόµενος σε µια στείρα 
καταγγελτική των κυβερνώντων ή αντιστρόφως σε µια συµπονετική ρητορική 
έναντι των θυµάτων. Τέλος, η εµφανής πολιτική φύση των αιτιών των 
παραβιάσεων υποκρύπτεται, ακριβώς επειδή είναι τέτοια. Υπό συγκεκριµένες 
θεωρητικές προϋποθέσεις  ιδιοποίησης του πολιτικού, αναδεικνύεται και αυτό 
που, τέλος, θα οριοθετούσαµε ως το µη επιλύσιµο πρόβληµα της οριακότητας του 
µη κυβερνητικού χώρου των δικαιωµάτων. Η προάσπιση των δικαιωµάτων οδηγεί 
αναγκαστικά και στην ανάδειξη ενός οριακού διλήµµατος που σχετίζεται µε τη 
ίδια τη φύση του πολιτεύµατος ή του πολιτικού καθεστώτος, ως ανασχετικού 
ορίου της διεύρυνσης του κανονιστικού περιεχοµένου των ελευθεριών µας.	  

 
 
72. “Access to Electoral Rights: Greece” σε: European University Institute, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUDO Citizenship Observatory, 
June 2013, RSCAS/EUDO-CIT-ER 2013/16	  
http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1316-
Greece-FRACIT.pdf 
 
Η εν λόγω µελέτη αποκωδικοποιεί την πρόσβαση στα εκλογικά δικαιώµατα στην 
Ελλάδα από την Μεταπολίτευση ως τις ηµέρες µας. Απαντά ειδικά στα 
ερωτήµατα: 1ον) του συλλογικού υποκειµένου του λαού εν τη στενή έννοια, 
δηλαδή του εκλογικού σώµατος, µε ειδική αναφορά στους περιορισµούς: 
ηλικιακούς, ποινικούς και σχετιζόµενους µε άλλους λόγους περιορισµένης 
δικαιοπρακτικής ικανότητας που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα. Δεύτερον, η 
µελέτη ασχολείται µε τους έλληνες του εξωτερικού Το ζήτηµα «αποδηµία και 
ελληνική ιθαγένεια» εκβάλλει σε ένα διαρκώς ανοιχτό ερώτηµα που επανέρχεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στην ελληνική πολιτική ζωή από τη 
µεταπολίτευση ως τις µέρες µας. Το ζήτηµα αυτό δεν είναι άλλο από την «ψήφο 
των αποδήµων», για την ακρίβεια τους τρόπους εκείνους µε τους οποίους η 
ελληνική πολιτεία θα διευκολύνει τη δυνατότητα πολιτικής συµµετοχής στην 
ελληνική διασπορά. Το ζήτηµα αυτό έχει απασχολήσει την ελληνική πολιτική 
σκηνή ως ένα θέµα συνταγµατικής µηχανικής: µε ποιόν τρόπο δηλαδή θα 
υλοποιηθεί η συνταγµατική πρόβλεψη του άρθρου 51, παρ. 4 του Συντάγµατος.   
Τρίτο ζήτηµα, είναι τα εκλογικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα, 
δηλαδή των κατ’εξαίρεση ανηκόντων στο εκλογικό σώµα παρά το οτι δεν είναι 
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φορείς της ελληνικής ιθαγένειας. Η ελληνική έννοµη τάξη επί του προκείµενου 
προβλέπει µια διαφοροποιηµένη µεταχείριση µεταξύ “αλλογενών” και 
“οµογενών” που αναλύεται.  Τέταρτο ζήτηµα, η ειδική µεταχείριση που επιβάλλει 
η ελληνική έννοµη τάξη στους πολίτες των κρατών – µελών της ΕΕ, τόσο στο 
πεδίο των αυτοδιοικητικών εκλογών όσο και σε αυτό των εκλογών για την 
ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσιάζονται εδώ οι 
σχετικές µέριµνες του έλληνα νοµοθέτη. Στο τελευταίο κεφάλαιο της µελέτης 
γίνεται µια αναφορά στους τρόπους ψηφοφορίας, την έννοια του “ετεροδηµότη” 
και τις νοµικές επιπτώσεις της, η οποία αποδεικνύει τη βαθιά εξάρτηση που η 
ιδιότητα του πολίτη έχει στην Ελλάδα από την ιδιότητα του δηµότη. 	  
 
 
73. «Τραβέρσο στην κρίση» σε: Μ. Κακογιάννη (επιµέλεια) Το ελληνικό 
σύµπτωµα, εκδ. Νήσος, Αθήνα, 2014, σ. 37-60.	  
 
Το «ελληνικό σύµπτωµα» στην εποχή της κρίσης δεν είναι µόνο ελληνικό στο 
βαθµό που συµπυκνώνει τα µεγάλα ευρωπαϊκά αδιέξοδα και αντιφάσεις στην 
αυγή του 21ου αιώνα. Το “ευρωπαϊκό σύµπτωµα”, µε τη σειρά του, δεν είναι µόνο 
ευρωπαϊκό καθώς υπάγεται σε τεκτονικού τύπου οικονοµικές διευθετήσεις και 
κραδασµούς µεταξύ των  µεγάλων γεωπολιτικών όγκων στη Δύση και την 
Ανατολή, τη λεγόµενη εποχή της «παγκοσµιοποίησης». Το ευρωπαϊκό σύµπτωµα 
όµως έχει και µια πολύ πονεµένη ιστορία - αυτή του 20ου αιώνα – η οποία στους 
σηµερινούς καιρούς αφυπνίζεται και δικαίως κάνει την Ευρώπη πιο ανασφαλή.  
Το ελληνικό, πάλι,  σύµπτωµα, ναι µεν είναι µια ένδειξη αυτής της ευρύτερης 
ιστορικής συνθήκης  - και για το λόγο αυτό είναι σύµπτωµα και όχι αιτία - αλλά 
έχει και χαρακτηριστικά που αφορούν αποκλειστικά τον ελληνικό κοινωνικο-
οικονοµικό σχηµατισµό µε τα δικά του, ιδιαίτερα, θέµατα. Για το λόγο αυτό, µε 
κατάλληλες εναλλακτικές πολιτικές ανάσχεσης και δηµιουργίας στην Ελλάδα, 
πολιτικές δίκαιες και βιώσιµες, υπάρχει ελπίδα ανατροπής. Δεν υπάρχει καµία 
βεβαιότητα φυσικά. Στην περιρρέουσα κινδυνολογία που τροµοκρατεί τους 
πολίτες καθηλώνοντάς τους στο παρόν η απάντηση δεν µπορεί να είναι η άγνοια 
κινδύνου αλλά η επίγνωσή του: άλλο κινδυνολογία και άλλο επίγνωση. Για το 
λόγο αυτό, χρειάζεται επίγνωση για την ανάληψη του κινδύνου αυτού καθώς η 
ως τώρα στρατηγική της υπόκλισης στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση µέσω της 
παραδειγµατικής υιοθέτησης όλων των πολιτικών της έχει δηµιουργήσει το πιο 
ολισθηρό έδαφος για την πιθανή έλευσή του.  Με λόγια που παραπέµπουν στις 
ετυµολογικές αποχρώσεις µεταξύ οικείων όρων: το κόστος ανάληψης του 
κινδύνου ενός πιθανού πολιτικού ατυχήµατος είναι µικρότερο από αυτό της 
συνεχιζόµενης και εντεινόµενης οδύνης που δηµιουργεί το κοινωνικό δυστύχηµα 
που επιτελείται στην Ελλάδα από την αρχή της « κρίσης ». Το δυστύχηµα αυτό 
έχει αποκτήσει τους ρυθµούς του και µια προβλεπόµενη πλέον κλιµάκωση: επί 
των ηµερών µας φαίνεται πως έχουµε περάσει στην τρίτη φάση. Αυτή που 
παραπέµπει πλέον στην εδραίωση του νέου status. Σε µια φάση δηλαδή που δεν 
θυµίζει τόσο κρίση, δηλαδή ανωµαλία και εξαίρεση, αλλά µετάβαση σε ένα νέο 
υπόδειγµα οικονοµίας και πολιτεύµατος. Η κρίση πλέον γίνεται καθεστώς. Τα 
χαρακτηριστικά της εδραίωσης στον ελληνικό κοινωνικο-οικονοµικό σχηµατισµό 
αυτού που ευθύς ονοµάστηκε ‘κρίση’ είναι τέτοια που αγγίζουν την 
κανονικότητα, θέτοντας εν αµφιβόλω τη ίδια τη χρηστική αξία του όρου «κρίση». 
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Η νέα κανονικότητα όµως είναι κοινωνικά εύθραυστη: εγκλείει µέσα της το 
ιστορικό ενδεχόµενο νέων κρίσεων, νέων ανωµαλιών και καταστάσεων 
έκτακτων. 	  
 
74, 75 & 76. «Πρόλογος», «Εισαγωγή: η πολιτική διακύβευση της 
χαρτογράφησης του ακροδεξιού εξτρεµισµού στο ελληνικό κράτος», «Η 
ελληνική Αστυνοµία» & «Συµπεράσµατα» σε: Δ. Χριστόπουλος (επιµέλεια), Το 
«βαθύ κράτος» στη σηµερινή Ελλάδα και η Ακροδεξιά – Αστυνοµία, 
Δικαιοσύνη, Στρατός, Εκκλησία, εκδ. Νήσος& Ιδρυµα Ρόζα Λουξεµπουργκ, 
Αθήνα – Βρυξέλλες, 2014, σ. 9-32, 83-150, 319-322.	  
 
74. Ποιες είναι οι εµβληµατικές στιγµές κορύφωσης και ποια τα θέµατα γύρω από 
τα οποία συγκροτήθηκαν οι ακροδεξιοί θύλακες στο ελληνικό κράτος; Ποιες είναι 
οι σχέσεις τους; Πόσο η ενίσχυση του ενός λειτουργεί υπέρ του άλλου; Λειτουργεί 
κάποιος µηχανισµός συγκοινωνούντων δοχείων; Πώς σχηµατοποιείται η εικόνα 
αυτή. Όντως, Ένα µείζον τµήµα της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας εδράζεται 
σε ένα συµπαγές και συνεχές υπόβαθρο ολοκληρωτισµού και αυταρχισµού. 
Αναφερόµαστε σε µια χώρα που καταγράφει τον τελευταίο αιώνα τις 
περισσότερες πολιτειακές εκτροπές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες µε τις οποίες 
επιθυµεί να συγκρίνεται. ` Τα σαράντα πλέον χρόνια που µας χωρίζουν από τη 
Μεταπολίτευση δεν είναι αρκετά για να ξεχαστεί το ελληνικό παρακράτος µιας 
«καχεκτικής» δηµοκρατίας, όπως εύστοχα αποτυπώθηκε η Ελληνική. Η 
συντεταγµένη εξουσία στην Ελλάδα έχει αναπτύξει δυναµικά ειδύλλια µε την 
ακροδεξιά, τα οποία παρά τη διακοπή τους, δείχνουν να αντέχουν στον χρόνο, 
όπως εξάλλου τεκµηριώνεται στις σελίδες που ακολουθούν. Ο στρατός, η 
εκκλησία, η δικαιοσύνη και η εκκλησία έχουν υπάρξει  οι «µεγάλοι κόµβοι του 
αντικοµµουνισµού» κατεξοχήν βραχίονες ενός κράτους «εθνικού και ιδεολόγου», 
όπως το ελληνικό στη µείζονα διαδροµή του στον 20ό αιώνα. Επί των δύσκολων 
ηµερών µας, κάποιοι θύλακες στο εσωτερικό αυτών των πολιτειακών µηχανισµών 
επιθυµούν να ανασυστήσουν το ειδύλλιο αυτό. Η µέχρι σήµερα ατιµωρησία της 
ναζιστικής βίας, είτε είναι προϊόν ανοχής λόγω συµπάθειας είτε απόστασης λόγω 
φόβου, είναι πραγµατικά καινοφανής για ευρωπαϊκά δεδοµένα και δίνει πράσινο 
φως σε αυτήν την αναθέρµανση που τροφοδοτεί η απόγνωση και η αγανάκτηση 
των Ελλήνων σήµερα. Ας µην ξεχνάµε όµως ότι η απροσχηµάτιστη εκφορά 
µισαλλόδοξου λόγου από πολιτειακούς λειτουργούς, που σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες θα οδηγούσε σε ενεργοποίηση του Ποινικού Κώδικα, και το απόλυτο 
έλλειµµα λογοδοσίας είναι ένας ακόµη δίαυλος τροφοδοσίας του ναζισµού. ΤΙ να 
πει κανείς όταν η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας καταθέτει «αντιρατσιστικό» 
νοµοσχέδιο την άνοιξη του 2013 εξαιρώντας ρητά από την ποινική ευθύνη για 
λόγο µίσους τους πολιτειακούς λειτουργούς; Η δύσοσµη ιστορία της 
παρείσφρησης της Άκρας Δεξιάς στο ελληνικό κράτος έχει στοιχεία που 
παραπέµπουν σε ελληνικές ιδιαιτερότητες που αναδεικνύονται, αλλά και στοιχεία 
που εντάσσονται απολύτως σε ένα ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο αναφοράς που 
αφορά την Ελλάδα ως µια κατεξοχήν περίπτωση που εντάσσεται στις µεταβάσεις 
της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή της µεσογειακής και 
βαλκανικής κληρονοµιάς, ενταγµένες και οι δύο στο ευρύτερο ευρωπαϊκό 
κληροδότηµα.	  
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75. Στο κεφάλαιο αυτό που αφορά την “Ελληνική Αστυνοµία” γίνεται µια 
προσπάθεια κατανόησης των λόγων για τους οποίους η Ελληνική Αστυνοµία 
υπήρξε ιστορικά και θεσµικά περισσότρο εκτεθειµένη από άλλους τοµείς του 
κράτους στην παρείσφρηση ακροδεξιάς ιδεολογίας ως και θηλάκων. Το κείµενο 
βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερη στιγµή, 
καθώς η συγγραφή του κειµένου και του βιβλίου ολόκληρου ξεκίνησε σε µια 
στιγµή που η Χρυσή Αυγή δρούσε υπό καθεστώς αδικαιολόγητης ανοχής εκ 
µέρους του κράτους ενώ, κατά τη διάρκεια της έρευνας, και µάλιστα στο 
τελευταίο της στάδιο, το Σεπτέµβριο του 2013, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα 
οδήγησε σε µια θεσµική κινητοποίηση που άλλαξε εντελώς το πλαίσιο. Μπορεί 
κανείς να διερωτηθεί: «πώς φτάσαµε ως εδώ;». Μια σύντοµη επισκόπηση του 
ιστορικού βάθους των σχέσεων των ελληνικών σωµάτων ασφαλείας µε την 
ακροδεξιά, όπως αυτή που υπαινίσσεται η εισαγωγή του κειµένου, δείχνει ότι δεν 
«φτάσαµε» εδώ. Ξαναερχόµαστε εδώ. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει έτσι από την 
αρχή. Κάποια στιγµή, το 1974, το 1981 και το 1995 προσπάθησε να αλλάξει 
πλοκή αλλά η αδράνεια ήταν µεγάλη.  Για τα περισσότερα χρόνια στην ζωή της 
υπηρεσίας αυτής, η ακροδεξιά ιδεολογία  δεν ήταν παρείσφρηση. Αντίθετα, 
παρείσφρηση υπήρξε η δηµοκρατική πολιτική κουλτούρα.  Η ελληνική µετάβαση 
στη δηµοκρατία, άγγιξε τις δοµές της αστυνοµίας πλην όµως δεν κατάφερε να 
µπολιάσει βαθιά την εργασιακή νοοτροπία των µελών της. Και αυτό, γιατί 
«εκδηµοκρατισµός» δεν σήµανε κατά κύριο λόγο η διαπαιδαγώγηση και η 
εµφύτευση των αρχών του φιλελεύθερου και δηµοκρατικού συνταγµατισµού 
αλλά κάτι διαφορετικό: η εκµαίευση της βούλησης µη ανατροπής του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η συναίνεση αυτή είναι φυσικά απαραίτητη για τον 
εκδηµοκρατισµό της Ελληνικής Αστυνοµίας πλην όµως όχι ικανή, όπως 
τουλάχιστον έδειξαν τα πράγµατα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, ο 
αποστιγµατισµός της Ελληνικής Αστυνοµίας από τις σχέσεις µε θήλακες 
ακροδεξιου εξτρεµισµού είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για τον 
εκδηµοκρατισµό της.  Η Αστυνοµία, είναι όντως η πιο µολυσµένη και χρόνια 
εκτεθειµένη στην ακροδεξιά διάβρωση και για το λόγο αυτό θέλει υπεύθυνη και 
συστηµατική δουλειά προκειµένου να µπορέσει επιτέλους να ανταποκριθεί στο 
full job description µιας αστυνοµίας κράτους δικαίου. Πάρα ταύτα πάντως, δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η Αστυνοµία είναι κατεξοχήν βραχίονας του εκτελεστικής 
εξουσίας. Είναι «κράτος», αλλά συνάµα υπάγεται στο κράτος. Λογοδοτεί ή 
τουλάχιστον µπορεί και πρέπει να λογοδοτεί, ελέγχεται υπηρεσιακά, πειθαρχικά, 
κλπ. Η Αστυνοµία µε δυο λόγια εξαρτάται από πολιτικές επιλογές που εκφράζει ο 
εγκέφαλος της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, παρά το γεγονός ότι, όπως κάθε 
θεσµός, έχει αναπτύξει σε συνθήκες µιας σχετικής αυτοτέλειας µια δική της 
κουλτούρα και νοοτροπία. Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις, αν ο εγκέφαλος της 
εκτελεστικής εξουσίας αποφασίσει να στείλει ένα δυνατό µήνυµα στο βραχίονα 
της αστυνοµίας, το µήνυµα µπορεί και να αργήσει, µπορεί να συναντήσει 
αντιστάσεις, µπορεί να αλλοιωθεί κιόλας σε ένα βαθµό, αλλά κάποια στιγµή µε 
βεβαιότητα θα φτάσει.	  
 
76. Στα Συµπεράσµατα της έρευνας κατατίθεται µια σκέψη σχετικά µε την 
κρισιµότητα του επίδικου. Εκτιµούµε πως το µείζον ζήτηµα στην Ελλάδα 
αναφορικά µε το θέµα αυτής της έρευνας αγγίζει περισσότερο την ελληνική 
δικαστική εξουσία. Η δικαιοσύνη δεν είναι βραχίονας, αλλά εγκέφαλος. Και αυτό 
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όχι µε την έννοια της επικινδυνότητας απέναντι στο δηµοκρατικό πολίτευµα αλλά 
µε την έννοια της αναπαραγωγής κρίσεων και αντιλήψεων που εδραιώνουν το 
κέντρο βάρους του κανονιστικού ορίζοντα (του τι είναι δίκαιο δηλαδή) της 
ελληνικής πολιτικής κοινότητας σε µια κουλτούρα που µε πειστικό τρόπο 
µοιράζεται τα περισσότερα χαρακτηριστικά της Άκρας Δεξιάς.  Εν κατακλείδι, η 
δύσοσµη ιστορία της παρείσφρησης της Άκρας Δεξιάς στο ελληνικό κράτος έχει 
στοιχεία που παραπέµπουν σε ελληνικές ιδιαιτερότητες που προσπαθήσαµε να 
αναδείξουµε, αλλά και στοιχεία που εντάσσονται απολύτως σε ένα ευρύτερο 
συγκριτικό πλαίσιο αναφοράς που αφορά την Ελλάδα ως µια κατεξοχήν 
περίπτωση που εντάσσεται στις µεταβάσεις της Νότιας και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, δηλαδή της µεσογειακής και βαλκανικής κληρονοµιάς, ενταγµένες και 
οι δύο στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κληροδότηµα. Το ελληνικό ακροδεξιό σύµπτωµα, 
υπό την έννοια αυτή, δεν είναι παρά µια ακραία εκδοχή του ευρωπαϊκού 
συµπτώµατος.	  
 
 
77. Mapping Ultra-Right Extremism, Xenophobia and Racism within the 
Greek State Apparatus.  Στη µελέτη αυτή βρίσκεται η αγγλική περίληψη των 
ως άνω (74, 75 &76) δηµοσιεύσεων (πρβλ. Επιµέλειες υπ. Αριθµ, 15). 
http://www.rosalux-nyc.org/wp-content/files_mf/rightwing_a4_web16.pdf   
 
78 & 79. “Πρόλογος του επιµελητή”, & “Η απερίσκεπτη µεγαλοψυχία της 
βλασφηµίας” σε: Δ.  Χριστόπουλος (επιµέλεια) “Όλα µπορούν να λεχθούν” ή 
υπάρχουν “εκείνα που δε λέγονται”;, εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2015, σ. 10-
17 & 181-188. 	  
 
78. Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται ο προβληµατισµός του βιβλίου γύρω από το 
ερώτηµα του τίτλου του το οποίο είναι δάνειο υλικό από Ραουλ Βανεγκέµ και Άκη 
Πάνου (“εκείνα που δε λέγονται”) Αντιλαµβανόµαστε χωρίς δισταγµούς ότι η 
προσβολή µιας ιδέας δεν είναι αυτοµάτως διαφοροποιηµένη από την προσβολή 
ενός προσώπου, κυρίως δε όταν το πρόσωπο αυτό είναι εµφατικά ταυτισµένο µε 
αυτήν. Και για το λόγο αυτό φυλαγόµαστε. Από σύνεση, από κοινωνικό 
κοµφορµισµό ή από τη διάθεση να µην προκαλέσουµε οδύνη ή θυµό. Πάντα 
κάποια πράγµατα δεν τα λέµε. Συχνά είναι τα πιο κρίσιµα. Γι’ αυτό και δεν τα 
λέµε. Φυσικά, λοιπόν, υπάρχουν κατ’ εξοχήν «εκείνα που δεν λέγονται» και 
πολλές φορές επιβάλλονται στις λέξεις. Το θέµα λοιπόν δεν είναι µόνο θέµα 
στάθµισης ή ορίων –όπως συχνά αφηνόµαστε να νοµίζουµε–, αλλά πρωτίστως 
θέµα υποκειµένου. Ποιος είναι αυτός που ορίζει εκείνα που δεν λέγονται. Αυτό 
είναι το κυρίαρχο ερώτηµα το οποίο νοµίζω πως αναδεικνύεται.	  
 
79. Σε αρκετές περιπτώσεις, ενώπιον της φονταµενταλιστικής απειλής, η Δύση 
φάνηκε διατεθειµένη να παραδώσει ένα χώρο ελεύθερης έκφρασης που 
παραδοσιακά θεωρούσε ζωτικό της. Ναι µεν οι παραδοσιακές δυτικές νοµοθεσίες 
για τη δίωξη της βλασφηµίας ατροφούν (µε εξαιρέσεις, µεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα), αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχει συνοµολογηθεί µια 
συµφωνία εναντίον του µισαλλόδοξου λόγου, κυρίως κατά της Άκρας Δεξιάς, 
αλλά και της βλάσφηµης ελευθεριακότητας. Αυτή µπορεί να οδηγήσει σε έναν 
γενικευµένο κονφορµισµό απέναντι σε οτιδήποτε θα µπορούσε να προσβάλει 
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ιδεολογίες και –κυρίως– θρησκείες. Αυτό που συµβαίνει κυρίως και δίνει τον τόνο 
είναι η ποινικοποίηση του αντισηµιτικού λόγου και µακράν έπεται η δίωξη του 
λόγου εναντίον άλλων θρησκειών, του Ισλάµ και του χριστιανισµού 
περιλαµβανοµένων. Όλα αυτά λαµβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο του οποίου το 
υπέδαφος ποινικοποιεί τη βλασφηµία, πιστό σε ένα γενικευµένο δικαίωµα µη 
προσβολής το οποίο προστατεύεται από τον Ποινικό Κώδικα σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. φυσικά ο ανθρώπινος λόγος µπορεί να προσβάλει και µάλιστα να 
προκαλέσει οδύνες, ακόµη περισσότερο απ’ ό,τι οι πράξεις. Φυσικά, η ελευθερία 
της έκφρασης κάπου σταµατά: εκεί που θίγεται ο πυρήνας της υπόληψης, της 
τιµής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου όταν εξατοµικευµένα στοχεύεται. Σε 
τελευταία ανάλυση, για το λόγο αυτόν οι ανά τον κόσµο ποινικοί κώδικες 
διαθέτουν άρθρα δίωξης αυτών που υβρίζουν.  Αυτά είναι λυµένα στη νοµολογία 
και λίγος κοινός νους φτάνει ώστε να καταλάβουµε γιατί όταν η προσβολή 
στρέφεται εναντίον ενός ανθρώπου µπορεί και πρέπει να είναι κολάσιµη, ενώ 
όταν διαχέεται χωρίς να εξατοµικεύεται ο ποινικός κολασµός της είναι 
επικίνδυνος και αθέµιτος, καθώς όλοι θα µπορούσαν να επικαλεστούν την 
προσβολή τους από κάτι. Εποµένως το επίκαιρο ερώτηµα δεν είναι αν η 
ελευθερία του λόγου είναι απόλυτη ούτε, αντιστρόφως, αν το Charlie Hebdo 
πλήρωσε την απερισκεψία του. Εξάλλου ούτε το ένα ούτε το άλλο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αστερίσκος στην καταδίκη της δολοφονίας. Και αυτό είναι το 
ανυπερθέτως κρίσιµο.	  
 
80. “Bio-art: Norms, Morals and Limits / Βιο-τέχνη: Θεσµικά διλλήµατα” σε:  
A. Kaniari (ed.) Art History and Theory 4, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2015, 41-57.	  
 
Το θεωρητικό νήµα του κειµένου εδράζεται σε µια προσπάθεια ζεύξης της 
σύγχρονης κριτικής κοινωνικής θεωρίας των σχέσεων εξουσίας – ελευθερίας του 
υποκειµένου µε την κλασσική φιλελεύθερη θεώρηση της αυτονοµίας της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο φιλελευθερισµός µπορεί να απαντήσει κάποια 
ερωτήµατα αλλά όχι όλα: κυρίως διότι από θέση αρχής αρνείται να δει τη 
συστατική σηµασία των περιορισµών στη ν  συνύπαρξη των ανθρώπων και άρα 
στην τέχνη. Κοινώς, το να πούµε ότι η τέχνη είναι ελεύθερη – και άρα η βιοτέχνη 
είναι ελεύθερη (Άρθρο 16 του Συντάγµατος) κοµίζει πολύ λίγα στην κατανόηση 
των δεδοµένων που διατάσσουν την θέση της ως κοινωνική δραστηριότητα.Την 
ίδια στιγµή που οι βιοεπιστήµες είναι χρήσιµες για την καταπολέµηση µέχρι 
σήµερα µη ιάσιµων ασθενειών, καθιστούν έφορο το έδαφος για τον έλεγχο της 
συµπεριφοράς του ανθρώπου, αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε 
αυξηµένη «κατασκευασιµότητά» του. Αυτό, αναλογικά ισχύει κατεξοχήν και για 
τη χρήση ανθρώπινου βιολογικού υλικού στην τέχνη: εδώ µάλιστα το ρίσκο της 
αυξηµένης «κατασκευασιµότητας» δεν συνοδεύεται από κάποιο εκ πρώτης όψεως 
προφανές όφελος που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, στο 
πλαίσιο ενός σαφώς οριοθετηµένου «φαρµακευτικού» µοντέλου σχετικά µε την 
υποστασιοποίηση του ανθρώπινου σώµατος.Αυτό από µόνο του, είναι πιθανό να 
αλλάζει τα δεδοµένα στη θεσµική αντιµετώπιση της βιοτέχνης; Μήπως 
δικαιολογεί ισχυρότερους πειρορισµούς από ό,τι στο πεδίο της βιοϊατρικής; Αυτό 
πάντως που είναι σίγουρο είναι οι θεσµικές µέριµνες που συνολικά αφορούν τις 
βιοεπιστήµες δεν µπορούν να αφήσουν αδιάφορη τη βιοτέχνη. Αυτό σηµαίνει δύο 
πράγµατα: πρώτον, ότι η βιοτέχνη υπάγεται και αυτή στην εγγενή ανάγκη 
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ρύθµισης και ποινικής καταστολής αυτού που η εκάστοτε έννοµη τάξη θεωρεί 
παράνοµο επειδή διεκδικεί γι’αυτήν το ότι είναι τέχνη. Αυτό είναι a priori 
κρίσιµο. Ένας βιο-καλλιτέχνης υπάγεται στους περιορισµούς που θέτει η έννοµη 
τάξη γενικώς στη βιο-έρευνα χωρίς να µπορεί να δραπετεύσει επειδή «κάνει 
τέχνη». Όπως  υποστηρίζουµε εδώ, τυχόν αντιρρήσεις οντολογικού περιεχοµένου 
ως προς την υπαγωγή της χρήσης βιολογικού υλικού στην κατηγορία των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων είναι εν προκειµένου αδιάφορες. Ουδόλως 
αλλάζει τη νοµική αντιµετώπιση µιας δηµιουργίας το αν «είναι» ή «δεν είναι 
τέχνη». Αν περιλαµβάνει παράνοµες πράξεις, πράξεις που η έννοµη τάξη θεωρεί 
αθέµιτες και άδικες, τότε η ποινική αντιµετώπιση είναι η αυτή. Το να κάνει κανείς 
τέχνη προσβάλλοντας ταυτόχρονα τα δικαιώµατα των άλλων, ούτε απαλλάσσει 
τον ίδιο από τις ευθύνες του, ούτε επιτρέπει σε εµάς να αρνηθούµε ότι κάνει παρ’ 
όλα αυτά τέχνη. Εποµένως οι περιορισµοί στη διαχείριση των προσωπικών 
δεδοµένων αλλά και η αποποίηση πληροφοριών, µια σχετικά ακριβής νοµική 
γλώσσα αλλά και η απόρριψη της ενήµερης συγκατάθεσης που φυσικά τείνει να 
είναι απεριόριστη, αποτελούν τα βασική στοιχεία µιας απάντησης των θεσµών και 
του δικαίου µε στόχο το στοιχειώδη σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  	  
 
 
81 & 82. “Εισαγωγή: γιατί η λογοκρισία” [µε την Πηνελόπη Πετσίνη] & “Η 
λογοκρισία ως στιγµή εξουσίας” σε: Π. Πετσίνη, Δ. Χριστόπουλος (επιµέλεια), 
Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Εκδ. Ίδρυµα Ρόζα Λούξεµπουργκ, Αθήνα, 2016,σ. 
10-17 & 295-302, 
https://rosalux.gr/sites/default/files/publications/logokrisies_web.pdf     
 
81. Στην Εισαγωγή του τόµου παρουσιάζεται η όλη προβληµατική που οδήγησε 
στην έκδοσή του ενώ στα επι µέρους εισαγωγικά σηµειώµατα έκαστου κεφαλαίου 
παρουσιάζεται εν περιλήψει το περιεχόµενό του. Αυτό που απασχολεί την 
Εισαγωγή είναι µια προσπάθεια συγκρότησης της λογοκρισίας ως γνωστικού 
αντικειµένου σε µια δηµοκρατία, σε µια λογή τοµής και συνέχειας µε καθεστώτα 
ανελευθερα. 	  
82. Στο κείµενο “Η λογοκρισία ως στιγµή εξουσίας” γίνεται µια προσπάθεια 
τυπολογίας του φαινοµένου της λογοκρισίας. Το κριτήριο της τυπολογίας αυτής 
είναι η «στιγµή του “κόφτη”». Πότε, δηλαδή, ενεργοποιείται ο περιορισµός στην 
εκφορά του λόγου. Ο πρώτος λογοκριτικός τύπος, ο κατασταλτικός, εµφανίζεται 
όταν πλέον ο λόγος έχει γεννηθεί και υπάρχει στον δηµόσιο χώρο. Ο δεύτερος 
λογοκριτικός τύπος, ο προληπτικός, είναι στο ενδιάµεσο του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού, τη στιγµή της γέννας. Ο τρίτος τύπος, η αυτολογοκρισία, 
ενεργοποιείται την περίοδο της κυοφορίας στο λεγόµενο forum internum, στον 
εσωτερικευµένο χώρο της συνείδησής µας, εξ αντικειµένου ό,τι πιο δικό µας 
έχουµε. Φτάνοντας βέβαια στον σκληρό πυρήνα του εσωτερικού κόσµου εκάστου 
εξ ηµών, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως είναι τόσο πολυσχιδείς, 
αδιόρατοι και συχνά ασύνειδοι οι εσωτερικοί µας «κόφτες», που ουσιαστικά 
γενικεύουν επικίνδυνα την οριοθέτηση του φαινοµένου της λογοκρισίας. Διότι, αν 
κάθε εσωτερικευµένη µας συστολή µπορεί δυνητικά να ενταχτεί σε µία συζήτηση 
περί αυτολογοκρισίας, τότε το ούτως ή άλλως θολό όριο εξαϋλώνεται και 
εισαγόµαστε στο αποδοµητικό σύµπαν του «όλα είναι λογοκρισία». Αν όµως όλα 
είναι λογοκρισία, τι είναι λογοκρισία; Ποιες είναι οι κρίσιµες ιδιότητες του 
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φαινοµένου που εξετάζουµε; Εν κατακλείδι, η λογοκρισία υπάρχει επειδή 
υπάρχει ανισότητα. Λογοκρισία µεταξύ ίσων δεν νοείται. Μεταξύ του πολιτικού 
κοµφορµισµού που υπαγορεύει ότι, τάχα, στα φιλελεύθερα καθεστώτα η 
λογοκρισία έχει εξαλειφθεί και µιας µηδενιστικής αντίληψης που θεωρεί ότι κάθε 
κριτική είναι λογοκρισία, και άρα «όλα είναι εν δυνάµει λογοκρισία», υπάρχει 
χώρος που αξίζει να προστατέψουµε. Η τυπολογία της λογοκρισίας είναι προϊόν 
ετεροκαθορισµού. Δηλαδή δεν είναι προϊόν της οντολογίας της λογοκριτέας 
πράξης, αλλά του πλαισίου στο οποίο αυτή εκφέρεται: Με άλλον τρόπο 
υποστασιοποιεί τη λογοκρισία ένα φιλελεύθερο, µε άλλον ένα αυταρχικό, πολλώ 
δε µάλλον ένα ολοκληρωτικό πολίτευµα. Η λογοκρισία, λοιπόν, είναι προϊόν του 
πλαισίου µάλλον παρά του περιεχοµένου. Το πλαίσιο υπαγορεύει τι λέγεται και τι 
όχι.	  
 
83. “ “Και όµως κινείται”: Με αφορµή τις δηλώσεις Φίλη σχετικά µε τη 
γενοκτονία των Ποντίων”, Σύγχρονα Θέµατα Τεύχος 130-131, 2015, σ. 19-
22.	  
 
Στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότερο, από το 1990 και ύστερα, υπάρχει ένας 
λόγος, του οποίου η εκφορά διέπεται από κανόνες που δεν φαίνονται, και 
υπαγορεύεται από σκοπιµότητες που επίσης είναι θεµιτό να µην 
αναδεικνύονται. Ο λόγος αυτός κανοναρχεί το ορατό και το αόρατο, το 
υπαρκτό και το ανύπαρκτο. Έχει τα άβατά του, τα οποία µε τη σειρά τους 
επιτελούν σταθεροποιητικό ρόλο στην εθνική κοινότητα. Με αυτοαναφορικό 
τρόπο, οι (περισσότεροι) Έλληνες είναι βέβαιοι ότι έγινε γενοκτονία των 
Ποντίων, διότι είναι Έλληνες. Όποιος το αµφισβητεί, λοιπόν, αντιµετωπίζεται 
περίπου ως αποσυνάγωγος της εθνικής κοινότητας: αυτό συνέβη µε τον 
Υπουργό Παιδείας της χώρας που τόλµησε να πει ότι οι Πόντοι υπήρξαν θύµατα 
εθνοκάθαρσης και όχι γενοκτονίας. Ο λόγος περί των «εθνικών» θεµάτων 
στηλιτεύει τις αποκλίσεις από τη δική του ορθότητα. Αναπαράγεται 
εποικίζοντας το παρελθόν µε τους δικούς του χρησµούς και αφορισµούς. Αυτό 
είναι η ειδοποιός του ιδιότητα. Είναι κάτι σαν τη θεολογία και τη βλασφηµία. Τα 
«εθνικά» θέµατα είναι αυτά για τα οποία δεν µπορεί να γίνεται (άλλος) λόγος. 
Ο λόγος περί αυτών επιθυµεί να ελέγξει τη µνήµη, δηλαδή την «απαραίτητη 
λήθη» της κοινότητας. Ο τίτλος “κι όµως κινείται” παραπέµπει στη διάσηµη 
φράση του Γαλιλαίου: το «κι όµως κινείται» απέµεινε ως σύµβολο της δύναµης 
του λόγου, της έρευνας και της επιστήµης έναντι σε κάθε προσπάθεια να 
φιµωθεί και να σιγάσει. Και όµως κινείται, λοιπόν. 	  
 
84. “Είναι “το Σύνταγµα ένα σύνολο υποχρεωτικών κανόνων;” ή “δεν είναι 
τίποτε;’ ή “κάπου ανάµεσα”; Σκέψεις για την εξέλιξη των θεσµών προστασίας 
των δικαιωµάτων από τη µεταπολίτευση στην εποχή των Μνηµονίων” σε: Μ. 
Αυγερίδη, Ε. Γαζή, Κ. Κορνέτη (επιµέλεια) Μεταπολίτευση. Η Ελλάδα στο 
µεταίχµιο δύο αιώνων , Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 2016, σ. 74-96.	  
 
Στο κείµενο αυτό, επιχειρούµε, χρησιµοποιώντας τα παράδειγµα των εγγυητικών 
αρχών, να συµβάλουµε σε έναν κριτικό αναστοχασµό της Μεταπολίτευσης που 
ανταποκρίνεται σε αυτήν τη µη ουσιοκρατική δυναµική αφήγηση της 
Μεταπολίτευσης. Η ιδέα του εγγυητισµού είναι ο σεβασµός του Συντάγµατος ως 
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έσχατη συνέπεια της κανονιστικής του υφής. Υπό την έννοια αυτή, το Σύνταγµα 
δεν αποτελεί απλώς τον οργανωτικό ιστό της πολιτείας, αλλά κανόνα των 
κανόνων µε έµφαση στο πεδίο των εγγυήσεων και των ατοµικών ελευθεριών. Το 
Σύνταγµα είναι κανόνας δικαίου. Από τυπικές εγγυήσεις τήρησης του 
συντάγµατος, οι συνταγµατικές εγγυήσεις στην ανθρωποκεντρική εξέλιξη του 
συνταγµατικού και του διεθνούς δικαίου αποκτούν πια ουσιαστικό 
περιεχόµενο: αξίες, αγαθά, θεσµούς, δικαιώµατα, αρχές. Η κρίσιµη αυτή 
µετάβαση είναι ένα κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης καθώς η περίοδος αυτή 
αντανακλά τη φάση της εδραίωσης αυτού του ουσιαστικού εγγυητικού θεσµικού 
οπλοστασίου µε βάση το Σύνταγµα για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική 
ιστορία. Μιλώντας για εγγυητικούς θεσµούς αναφερόµαστε : στην ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης (Ι), τη διεθνοποίηση των µηχανισµών προστασίας των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών (ΙΙ) τη συγκρότηση Ανεξαρτήτων Αρχών  
µε εγγυητική αρµοδιότητα (ΙΙΙ) και τέλος την ενίσχυση της κοινωνίας των 
πολιτών. Γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση σε κάθε τοµέα. Οι βασικές 
ιδεολογικές και µεθοδολογικές συντεταγµένες της αφετηρίας µιας αφήγησης της 
εξέλιξης αυτών εγγυητικών θεσµών από τη Μεταπολίτευση ως τις µέρες µας 
είναι, µε την παραπάνω έννοια, ο νοµικός θετικισµός και ο πολιτικός 
φιλελευθερισµός. Αυτά είναι τα πολιτειακά κεκτηµένα της Μεταπολίτευσης. Από 
αυτήν την αφετηρία που κυριαρχεί στις πρώτη µεταπολιτευτική περίοδο – µε 
κάποιους τριγµούς ως την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 – η βασική πορεία 
των εγγυητικών θεσµών είναι µια πορεία ποιοτικής εδραίωσης και ποσοτικής 
διεύρυνσης αυτού που ο Α. Μάνεσης προσδιόρισε ως αντίληψη του δικαίου ως 
"τεχνικής της ελευθερίας" και του κράτους ως "µηχανισµού καταναγκασµού". Η 
Μεταπολίτευση µετρά πρωτοφανή θεσµικά εγγυητικά κεκτηµένα πρωτοφανή στην 
ελληνική πολιτική ιστορία. Η ιδεολογική επένδυση στην «ελληνική ιδιαιτερότητα» 
ως µήτρα όλων των δεινών του ελληνικού λαού σήµερα καθίσταται ο κατεξοχήν 
σύµµαχος του εκφυλισµού των εγγυητικών θεσµών που µε γοργούς ρυθµούς 
επιταχύνεται σε µια χώρα που γονατίζει. Η οικονοµική χρεοκοπία δηµιουργεί 
άµεσα προγραφές και κραδασµούς θεσµών που δεν είναι διόλου βέβαιο ότι το 
ελληνικό σύστηµα µπορεί να αποσοβήσει και να τιθασεύσει δια της πεπατηµένης. 
Η ιδεολογική ισοπέδωση της Μεταπολίτευσης έχει και αυτή το µερίδιό της στον 
εγγυητικό µαρασµό τον οποίο προσπάθησα να αναδειχθεί.  Ζητούµενο, είναι µια 
ειλικρινής ενδοσκόπηση, αυτοκριτική και όχι ο ηθικισµός και το αυτοµαστίγωµα. 
Ζητούµενο είναι να (επι)σκεφτούµε εκ νέου τη στάθµιση του συνταγµατικού 
δικαίου ως «τεχνικής της ελευθερίας» και του κράτους ως «µηχανισµού 
καταναγκασµού» που έλεγε ο Μάνεσης. Η απώλεια της ισορροπίας των δύο µας 
θέτει ενώπιον εξόχως κρίσιµων προβληµατισµών σχετικά µε την ποιότητα της 
ελληνικής δηµοκρατίας, την ουσιαστική φύση το πολιτεύµατος, στα δύσκολα 
χρόνια που έρχονται για την Ελλάδα. Το ελληνικό ιδιότυπο institutional trust του 
εγγυητικού οράµατος της ύστερης Μεταπολίτευσης έχει ραγίσει και ραγίζει για τα 
καλά. Σε όλα τα πεδία εγγυητικής αρµοδιότητας έχουµε προβλήµατα, τα οποία 
επιχειρήσαµε να σκιαγραφήσουµε προσπαθώντας να συναρµολογήσουµε µια 
ενιαία αφήγηση.  Μια ενδελεχής τεκµηρίωση της υπόθεσης εργασίας του κειµένου 
είναι, κατά την άποψή µου, ένα ανοιχτό ερευνητικό ζητούµενο, το οποίο ακόµη 
βρίσκεται σε εµβρυακή κατάσταση, ως συνολική πλοκή.	  
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85. “Η πολιτική κουλτούρα των δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Από τη 
Μεταπολίτευση στη δίνη της κρίσης χρέους” [µε Κωστή Παπαιωάννου] σε: 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού & Γενικής Παιδείας (Σχολή 
Μωραϊτη) Τοµές, ρήξεις και αδράνειες στη Μεταπολεµική Ελλάδα,  Αθήνα, 
2016, σ. 73-83.	  
 
Η πολιτική κουλτούρα είναι το προϊόν της συλλογικής ιστορίας της πολιτικής 
κοινότητας αλλά και ατοµικών εµπειριών των µελών της κοινότητας αυτής, 
ανατροφοδοτώντας έτσι και τα δηµόσια γεγονότα αλλά και πιο ιδιωτικές 
εµπειρίες.  Η πολιτική κουλτούρα είναι λοιπόν παντού.  Στο κείµενο αυτό 
επιχειρουµε να ταξινοµήσουµε την πολιτική κουλτούρα των δικαιωµάτων στην 
Ελλάδα από τη µεταπόλιτευση ως σήµερα πάνω στους τρεις άξονες που 
συνθέτουν τις – κατά το διεθνές δίκαιο – γενιές των δικαιωµάτων: τα ατοµικά, τα 
πολιτικά και τα κοινωνικά. Η ιδεολογική επένδυση στην «ελληνική ιδιαιτερότητα» 
ως µήτρα όλων των δεινών του ελληνικού λαού σήµερα, καθίσταται ο κατεξοχήν 
σύµµαχος του εκφυλισµού των συνταγµατικών εγγυήσεων, δηµιουργώντας άµεσα 
προγραφές και κραδασµούς θεσµών που δεν είναι διόλου βέβαιο ότι το ελληνικό 
σύστηµα µπορεί να αποσοβήσει και να τιθασεύσει δια της πεπατηµένης στη 
συγκυρία που ζούµε πλέον. Η «µεταπολίτευση» είναι µια πολιτική διαδικασία, 
υπό την έννοια της διαρκούς επιτέλεσης, η οποία εξ ορισµού είναι ανοιχτή υπό 
την έννοια ότι εξ ορισµού ο αγώνας για πολιτική δηµοκρατία δεν νοείται 
τετελεσµένος. Με την έννοια αυτή, η µεταπολίτευση είναι εγγενώς και θα είναι 
πάντα ατελής. Η συγκυρία της κρίσης έχει οδηγήσει σε ολική ανατροπή του 
κοινωνικού κεκτηµένου της µεταπολίτευσης. Σήµερα, η παραβίαση των 
κοινωνικών δικαιωµάτων δεν συνιστά απλώς παραβίαση «κεκτηµένων» αλλά 
απαξίωση του σκληρού πυρήνα της πολιτικής αυτονοµίας και ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. η άλλη, όµως,  πλευρά πάσχει από µια αδυναµία διάκρισης 
«καλώς νοούµενων δικαιωµάτων» και «κακώς νοούµενων κεκτηµένων». Δεν είναι 
όλα τα ίδια. Άλλο «κεκτηµένο» κι άλλο «δικαίωµα».  Το αποτέλεσµα είναι πως 
ένας ελάχιστος κανονιστικός πυρήνας για τα κοινωνικά δικαιώµατα, ο οποίος θα 
έπρεπε να παραµείνει άθικτος από τα δηµοσιονοµικά µέτρα παραµένει 
ζητούµενος. Αυτό δεν υπήρχε καθόλου στην πολιτική κουλτούρα των 
δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Η απόλυτη σύγχυση µεταξύ «κεκτηµένου» και 
«δικαιώµατος». 
 
86. “The political rights of the Greek Diaspora. “Once a Greek, always a 
Greek”?. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo 
Horizonte, ano 10, n. 35, p. 183-198, maio/ago. 2016.	  
 
Τα εκλογικά δικαιώµατα για τους απόδηµους φαίνεται να αποτελούν σταδιακά 
ένα εξελισσόµενο πλαίσιο κανονιστικών αναφορών, συνδεδεµένο µε µια διαρκώς 
ενισχυόµενη αποεδαφικοποιηµένη πρόσληψη της πολιτικής κοινότητας στο όνοµα 
των δεσµών καταγωγής που ενώνουν τον απόδηµο µε την χώρα προέλευσής του. 
Είναι φυσικό η έµφαση που αποδίδεται στους δεσµούς «αίµατος» της διασποράς 
µε τη µητέρα πατρίδα να ξενίζει όσους πιστεύουν σε µια πολιτική αντίληψη του 
έθνους ως κοινότητας συµµετοχής συγκροτηµένης πάνω στη σύµπτωση 
βουλήσεων σε ένα κοινό ανήκειν. Όντως, µια αποεδαφικοποιηµένη πολιτική 
κοινότητα που συγκροτείται αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα ανά την 
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υφήλιο τα οποία µπορούν σε δεδοµένη στιγµή της ζωής τους να αποδείξουν ότι 
κάπου στο γενεαλογικό τους δέντρο βρίσκεται ένας πολίτης µιας χώρας δεν 
παραπέµπει σε µια δηµοκρατική-φιλελεύθερη αντίληψη για το έθνος καθώς 
ελλείπει το στοιχείο της βούλησης που συνέχει την ένωση µιας πολιτικής 
κοινότητας,  αυτό καθεαυτό το γεγονός που καθιστά ένα τυχαίο άθροισµα 
ανθρώπων, κοινότητα. Η διαπίστωση αυτή έχει µεγάλη σηµασία κατεξοχήν για 
την ελληνική διασπορά. Οι σύγχρονες βιβλιογραφικές αναζητήσεις σχετικά µε την 
ιδιότητα του πολίτη κρατούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σχετικά µε τα εκλογικά 
δικαιώµατα των ανθρώπων που έχουν αποδηµήσει. Η συζήτηση αυτή στο διεθνές 
στερέωµα έχει ως αφετηρία τα δικαιώµατα που πρακτικά έχουν ως κανονιστική 
αφετηρία την αποδοχή της διπλής ιθαγένειας των αποδήµων, ενώ στη συνέχεια 
εστιάζεται ειδικότερα στις νοµικές πρόνοιες που αφορούν στην διευκόλυνση της 
δυνατότητας αποδήµων να µετέχουν στα πολιτικά πράγµατα της χώρας 
καταγωγής τους. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε δειλά να διεξάγεται και στην 
Ελλάδα, χώρα στην οποία φαίνεται να επικρατεί µια µάλλον αντιφατική εικόνα:  
από την µία, πότε δεν αµφισβητήθηκε το δικαίωµα των αποδήµων να µετέχουν 
των πολιτικών αποφάσεων της µητέρας-πατρίδας, ωστόσο, η σχετική ρητορική, 
η οποία έχει αποκτήσει και συνταγµατική περιωπή, φαίνεται αλυσιτελής: ήδη 
µετράµε δέκα χρόνια από την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και η 
συνταγµατική επιταγή για υιοθέτηση «επιστολικής ψήφου» για τους έλληνες του 
εξωτερικού δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί. Το ερώτηµα το οποίο τίθεται για την 
Ελλάδα αφορά στους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η θεσµική 
αµφιθυµία: από τη µια πλευρά, ρητή συνταγµατική δέσµευση, και µάλιστα 
ιδιαιτέρως λεπτοµερής (η λεπτοµέρεια στο Σύνταγµα, είναι µια πολύ διαδεδοµένη 
πρακτική στην Ελλάδα), σε ότι αφορά την εφαρµογή της («µε επιστολική ψήφο ή 
άλλο πρόσφορο µέσο») και από την άλλη, διαρκής άρνηση παροχής αυτού του 
δικαιώµατος από τον κοινό νοµοθέτη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει µε 
αυξηµένη πλειοψηφία 2/3.  Πού αποδίδεται αυτή η αµηχανία; Για ποιον λόγο 
συντηρείται αυτή η εκκρεµότητα; Στα ερωτήµατα αυτά επιχειρεί να απαντήσει η 
παρούσα µελέτη θέτωντας το θέµα από την εποχη της ίδρυσης του Ελληνικού 
Κράτος ως τις ηµέρες µας. 	  
 
87. Refugees are the bogeyman: the real threat is the far right, στον 
ιστότοπο Open Democracy Νοέµβριος 2016,  
https://www.opendemocracy.net/dimitris-christopoulos/refugees-are-
bogeyman-real-threat-is-far-right  
Το άρθρο αυτό µεταφράστηκε στα ελληνικά µε τον τίτλο “Οι πρόσφυγες ειναι 
ο µπαµπούλας, η αληθινή απειλή είναι η Άκρα Δεξιά” και δηµοσιεύθηκε στο 
ηλεκτρονικό περιοδικο Ο Χρόνος τ. 42-43 Νοέµβριος 2016 
https://chronos.fairead.net/christopoulos-prosfyges   
 
Η Ευρώπη πρέπει αυτοκριτικά να εξετάσει τις επιδόσεις της στο προσφυγικό. 
Πρέπει ανοιχτά και έγκαιρα να οµολογήσει ότι η Συµφωνία-µπαµπούλας που 
υπέγραψε µε την Τουρκία όχι απλώς δεν µπορεί να δουλέψει, αλλά και τα 
µηνύµατα που στέλνει είναι τοξικά για το µέλλον της. Η Τουρκία µετά τη 
Συµφωνία συµπεριφέρεται ολοένα και πιο επηρµένα πατώντας πάνω στη 
µικρόψυχη ευρωπαϊκή ευτέλεια. Η γερµανική κεντροδεξιά χάνει έδαφος από την 
Άκρα Δεξιά καθώς ουσιαστικά ενσωµάτωσε τις παραδοχές της. Ο λόγος της 
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γερµανικής κυβέρνησης, από το φθινόπωρο του 2016 και µετά, όχι απλώς δεν 
έχει τίποτε από την αποφασιστικότητα του παρελθόντος αλλά ουσιαστικά 
αποτελεί µια άτακτη υποχώρηση ενώπιον των πιο συντηρητικών 
αντανακλαστικών του ακροατηρίου της. Το χειρότερο που µπορεί να δείξεις στο 
κτήνος είναι να το γεµίζεις αυτοπεποίθηση κάνοντας του φανερό ότι το φοβάσαι. 
Οι άνθρωποι, στην ανωριµότητα και στον πανικό τους, µπορεί και να φοβούνται 
τους µπαµπούλες. Όταν µεγαλώνουν ή όταν συνέρχονται από το σοκ, ξέρουν ότι 
µπαµπούλες δεν υπάρχουν και ορθολογικοποιούν τα πράγµατα. Ο λόγος περι 
προσφυγων και µεταναστών κατεξοχήν λειτούργησαν έτσι. Ο κυνισµός µε τον 
οποίο η ΕΕ αποφάσισε να απεµπολήσει ένα µοναδικό κεκτηµένο διεθνούς 
προσφυγικού δικαίου, για τη διαµόρφωση του οποίου χρειάστηκαν εκατοµµύρια 
πρόσφυγες σε δύο παγκόσµιους πολέµους, δίνει λοιπόν τη θέση του σε ένα 
καινοφανή συνδυασµό κυνισµού και κουτοπονηριάς. Διότι, οι πρόσφυγες  ως 
µπαµπούλας µπορεί να εµφανίζονται στους νοικοκύρηδες της Ευρώπης.  Ωστόσο, 
µπαµπούλες δεν υπάρχουν. Η Άκρα Δεξιά, από την πλευρά της, δεν είναι 
µπαµπούλας. Υπάρχει. Δεν είναι τόσο θέµα αρχών ή δικαιωµάτων. Είναι θέµα 
ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής: σωφροσύνης ή αφροσύνης µας. 	  

 

 
88. “An unexpected reform in the maelstrom of the crisis: Greek nationality 
in the times of the memoranda (2010–2015)”, Citizenship Studies 2017, σ. 1-
12 http://dx.doi.org/10.1080/13621025.2017.1307604 
 
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται η κρίσιµη µεταρρύθµιση του δικαίου της 
ελληνικής ιθαγένειας στα χρόνια της ελληνικής κρίσης, από το 2010 ως το 2015. 
Τα Χριστούγεννα του 2009 κατατέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση η νοµοθετική 
πρωτοβουλία της µόλις συσταθείσας Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών που περιείχε ανατρεπτικές αλλαγές στον 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η πρόταση αυτή βασίζονταν σε σχέδιο νέου 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που είχε προετοιµάσει και παρουσιάσει δηµοσίως 
το 2009 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Στα τέλη Μαρτίου 
2010, δηµοσιεύεται τελικώς ο νόµος για την ιθαγένεια (ν. 3838/2010), µόλις ένα 
µήνα πριν την υπογραφή του περιβόητου Μνηµονίου µεταξύ της Ελλάδας και των 
δανειστών της. Πρόκειται για µια µεγάλη τοµή. Η πορεία της µεταρρύθµισης 
όµως µόλις αρχίζει. Κατόπιν προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας, δύο 
κρίσιµες αλλαγές που επέφερε το εν λόγω νοµοθέτηµα, η δυνατότητα κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας µε δήλωση για την δεύτερη και τη µιάµιση γενιά 
µεταναστών και το δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές σε µετανάστες, 
κρίνονται αντισυνταγµατικές. Ο νόµος ‘παγώνει’ από τα τέλη του 2012 ενώ δειλά 
ξεκινάνε νέες επεξεργασίες για µια µεταρρύθµιση που θα λαµβάνει υπόψη της 
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά δένει πλέον 
τα χέρια του νοµοθέτη. Τελικά η µεταρρύθµιση αυτή (ν. 4332/2016) θα 
ολοκληρωθεί µεσούσης της µεγαλύτερης κρίσης την οποία διήλθε σε αυτό το 
διάστηµα η ελληνική πολιτεία: µόλις δύο µέρες µετά το δηµοψήφισµα του Ιουλίου 
του 2016 το αποτέλεσµα του οποίου έθεσε σε πρωτοφανή δοκιµασία τη σχέση 
της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και µόλις έναν µήνα πριν την υπογραφή 
του τρίτου Μνηµονίου µεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της. Το κείµενο 
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χωρίζεται σε τρία µέρη: στο πρώτο παρουσιάζεται η τοµή του 2010. Στο δεύτερο, 
αυτά που επακολούθησαν από τη στιγµή που νοµοθετήθηκε η αλλαγή ως την εν 
µέρει κατάργησή της από την Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το 
τρίτο περιλαµβάνει ένα χρονικό και ανάλυση των εξελίξεων ως την νέα 
νοµοθετική ρύθµιση που ουσιαστικά αποκαθιστά την τοµή του 2010.	  
 
 
89. «Το διφυές περιεχόµενο του φυλετισµού στο δίκαιο της ελληνικής 
ιθαγένειας», σε: Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα: προσλήψεις και χρήσεις 
στις επιστήµες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά 
τον 19ο και τον 20ό αιώνα, Επιστηµονική επιµέλεια: Έφη Αβδελά, Δηµήτρης 
Αρβανιτάκης, Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Σωκράτης 
Πετµεζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Εισαγωγή: Έφη Αβδελά, Ηράκλειο: 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Κρήτης,  2017, σ. 433-456.	  
 
Κάθε δίκαιο ιθαγένειας επιτελεί µια λειτουργία διαφοροποίησης και χωρισµού 
των ανθρώπων σε πολίτες και µη. Η διαφοροποιητική αυτή λειτουργία 
θεµελιώνεται σε ένα διφυές περιεχόµενο. Από τη µία πλευρά, εµφανίζει τη 
διαίρεση αλλοδαπότητας και ηµεδαπότητας ως ένα στεγανό ενώ, από την άλλη, 
πάντα βρίσκει τρόπους και διεξόδους άρσης της στεγανότητας ώστε τελικώς να 
βρίσκονται δίοδοι συγκοινωνίας µεταξύ των δύο καταστάσεων. Υπό την έννοια 
αυτή, µολονότι εξ ορισµού υπάρχουν µακρές περίοδοι που χαρακτηρίζονται από 
µια εξωστρέφεια, όπως ο πρώτος αιώνας του δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας 
(1822-1923), και επίσης µακρές που χαρακτηρίζονται από  αναδίπλωση και 
φοβίες (1923-2010), βασικό χαρακτηριστικό του καθεστώτος της ελληνικής 
ιδιότητας του πολίτη είναι οι εύπλαστες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες δίνουν τη 
δυνατότητα ελιγµών και αλλαγής ρότας ανάλογα µε την κρατική σκοπιµότητα στη 
συγκυρία.  Ενώ λοιπόν θα ανέµενε κανείς ο εθνοφυλετισµός ως ιδεολογία να 
συµβάλει και να αποσκοπεί στην εσωστρέφεια και την αναπαραγωγή µιας 
ερµητικά κλειστής πολιτικής κοινότητας, στην πράξη, ο ελληνικός φυλετισµός 
έχει αποδείξει αρετές ιανού.   Από τι µια χρησιµοποιεί το «ελληνορθόδοξο γένος» 
για να  συγκροτήσει τα σύνορα µιας συµπαγούς πολιτικής κοινότητας που 
ανιχνεύει την αλληλεγγύη της στο όνοµα  της στατικής θρησκευτικής 
κληρονοµιάς του οθωµανικού µιλέτ. Από την άλλη η κοινότητα αυτή  επενδύεται 
µε µια φυλετική καταγωγή (από τη αρχαιότητα) χωρίς αυτό να επηρεάζει την 
πολιτική πράξη, όπως παραδειγµατικά φάνηκε στην ελληνοτουρκική ανταλλαγή 
πληθυσµών. Έτσι λοιπόν, «Έλληνας είναι ο το γένος Έλληνας» ενώ για µια σειρά 
από κρίσιµες πολιτειακές λειτουργίες η πρόσβαση απαγορεύονται σε πολίτες µεν, 
πλην όµως µη ανήκοντες στο γένος. Ποια είναι ωστόσο τα όρια του «γένους»; 
Ποιοι, κατά καιρούς, χωράνε σε αυτό, ποιοι αποκλείονται; Τι ενδείξεις παρέχει η 
σχετική διοικητική πρακτική; Γιατί οι νόµοι δεν αναφέρουν τίποτε;   Τελικά 
µήπως η ουσιοκρατική θεώρηση του «γένους» ως θεµελιώδους πυλώνα του 
ελληνικού φυλετισµού στο δίκαιο της ιθαγένειας είναι παραπλανητική διότι το 
γένος αλλάζει περιεχόµενο χωρίς να αλλάζει όνοµα; Μήπως δηλαδή οι κρατικές 
βλέψεις της συγκυρίας – είτε αυτές έχουν να κάνουν µε τη Μεγάλη Ιδέα, τον 
ελληνικό αλυτρωτισµό, τη διαχείριση της εµφύλιας διαµάχης και τέλος τη 
µετανάστευση ή την µεταψυχροπολεµική παλιννόστηση - έχουν κάνει το ‘γένος’ 
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ένα εργαλείο απολύτως ελαστικών ερµηνειών υποταγµένων στις κατά καιρούς 
κρατικές σκοπιµότητες και τον τρόπο που οι ελληνικές διοικήσεις 
υποστασιοποιούν το δηµόσιο συµφέρον; Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε πρέπει να 
εξεταστεί και η µοναδική απόκλιση από το «γένος» που περιέλαβε, στα τέλη του 
19ου αιώνα, στο έθνος τους Αλβανούς ως φυλή, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική 
τους υπαγωγή. Μήπως εντέλει ο φυλετισµός σκοντάφτει στην ακαµψία του και 
στην πράξη αυτοαναιρείται για να υπηρετήσει τις στοχοθεσίες του; Αυτά είναι τα 
ερωτήµατα που απασχολούν τo εν λόγω κείµενο στόχος του οποίου είναι να 
τεκµηριώσει αυτό ακριβώς το διφυές περιεχόµενο του ελληνικού φυλετισµού στο 
δίκαιο της ιθαγένειας. 	  
 
 
90.  “L’impasse de la Grèce, au cœur d’un marchandage entre l’Union 
européenne et la Turquie.” σε: P. Boucheron (sous la direction de) 
Migrations, réfugiés, exil , Collège de France - Odile Jacob, Paris, 2017, σ. 
375-384.	  
 
Στο κείµενο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να αναδειχθούν τα µείζονα προβλήµατα 
της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας αναφορικά µε τη διαχείριση των 
µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την Τουρκία διά της Ελλάδας προς 
τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η Συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας ουσιαστικά εγκαινίασε στο 
πλαίσιο των πρακτικών της ΕΕ το λεγόµενο externaiization ή άλλως outsourcing 
της διαχείρισης των ροών µε στόχο το να σταµατήσουν είτε εκτός ΕΕ – δηλαδή 
στην Τουρκία, είτε στις παρυφές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, δηλαδή στην 
Ελλάδα. Η πρακτική αυτή, κατά την άποψη που εκφράζεται εδώ παραβιάζει το 
προσφυγικό δίκαιο. Αυτό συµβαίνει καθώς σταδιακά ως “πρόσφυγας” δεν 
λογίζεται αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις του ορισµού της Σύµβασης της 
Γενεύης αλλά εκείνος που συν τοις άλλοις δεν έχει καταφέρει να αποµακρυνθεί 
επαρκώς από τη ζώνη που δίωξης ή απειλής για τη ζωή του. Εποµένως, ο Σύριος 
δεν είναι πρόσφυγας στην Τουρκία, η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα για 
εκείνον και εποµένως είτε πρέπει να µείνε εκεί, είτε πρέπει να γυρίσει εκεί αν 
τυχόν φύγει. Από την άλλη, η πρακτική  αυτή θέτει µείζονα διλήµµατα 
κοινωνικής συνοχής στα κράτη τα οποία η ΕΕ αποφασιζει να αναθέσει το ρόλο 
του buffer zone, µιας υγειονοµικής ζώνης όπου θα στοιβάζονται άνθρωποι σε 
κίνηση χωρίς κίνηση και µέλλον. Αυτό κατεξοχήν συµβαίνει µε την Ελλάδα και δη 
µε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είναι οι βασικές πύλες εισόδου στην ΕΕ.  	  
 
91.  “Μια χώρα σε κίνηση: µετανάστες από και προς την Ελλάδα τον 
τελευταίο αιώνα”. [µε  Κ. Καρπόζηλο] σε: Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων 
Διλήµµατα και συµφραζόµενα του προσφυγικού (υπό έκδοση), Αθήνα, 2018 
 
Το ελληνικό κράτος, από την ίδρυσή του το 19ο αιώνα, έχει γνωρίσει µείζονες 
µετακινήσεις πληθυσµών. Είτε ως αφετηρία, είτε ως τελικός προορισµός, είτε ως 
σηµείο διέλευσης η ελληνική επικράτεια υπήρξε τόπος  ετερόκλητων 
πληθυσµιακών κινήσεων που εξ αντικειµένου βρίσκονται στην αφετηρία 
κοινωνικών, πολιτικών και δηµογραφικών µεταβολών, ενίοτε πολύ σηµαντικών σε 
µακρά διάρκεια.  Αυτό που ονοµάστηκε «προσφυγική κρίση» το 2015, αποτελεί 
ένα ακόµη στιγµιότυπο µιας µακράς ιστορίας που έχει µεγάλο παρελθόν, κρίσιµο 
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παρόν και αδιάγνωστο µέλλον. Ο τρόπος µε τον οποίο το ελληνικό κράτος 
διαχειρίστηκε, διαχειρίζεται και θα διαχειριστεί στο µέλλον το προσφυγικό ως 
ζήτηµα πολιτικής προτεραιότητας, θα έχει επιπτώσεις που δεν αφορούν µόνο τους 
πρόσφυγες αλλά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. 	  
 Το 2015 υπήρξε µια χρονιά αποκάλυψης ως προς το προσφυγικό για την 
Ελλάδα. Συνολικά, οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από τα 
τούρκικα παράλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εισερχόµενοι έτσι στην 
ελληνική επικράτεια. Από τον Οκτώβριο του 2015, ήταν φανερό ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική σχετικά µε το προσφυγικό είχε αρχίσει να αναδιπλώνεται. Τα κράτη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συνέκλιναν σε µία σκληρή γραµµή που 
συνοψίζονταν στο σύνθηµα «κανένας πρόσφυγας στην επικράτειά µας», ενώ η 
γερµανική κυβέρνηση υποχωρούσε από την αρχική φιλόξενη πολιτική του “Wir 
Schaffen das” (“θα τα καταφέρουµε”)  της Καγκελαρίου Μέρκελ  υπό το βάρος 
της ανάδυσης ενός ξενοφοβικού πόλου στο εσωτερικό της χώρας. Από την πλευρά 
της, η Ελλάδα επέλεξε να κινηθεί εντός της νέας αυτής ευρωπαϊκής 
πραγµατικότητας συνοµολογώντας δεσµεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
εξαρχής ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθούν. Η διαβλεπόµενη προοπτική του 
κλεισίµατος των συνόρων –το τέλος του «βαλκανικού διαδρόµου»- σήµαινε την 
καθηµερινή αύξηση των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. 
Λογικό ήταν: οι άνθρωποι έτρεχαν να προλάβουν πριν κλείσουν οι πόρτες. 
Τελικά, µε πρωτοβουλία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της 
Μακεδονίας τα σύνορα στην Ειδοµένη έκλεισαν εντελώς τον Μάρτιο του 2016. Ένα 
εκατοµµύριο άνθρωποι είχαν περάσει στο µεταξύ από την Ελλάδα προς τον 
ευρωπαϊκό βορρά. Περισσότεροι όµως από σαράντα χιλιάδες  βρίσκονται πλέον 
στην Ελλάδα και πλέον η κοινωνία µας βρίσκεται ενώπιον µίας µεγάλης 
πρόκλησης: την ένταξή τους στη νέα πραγµατικότητα. Στο    κείµενο αυτό 
επιχειρούµε να ιστορικοποιήσουµε τη συγκυρία αυτή µε στόχο να την 
αποµαγεύσουµε µέσα στην κρισιµότητά της. Όντως, η σηµερινή παρουσία των 
προσφύγων θέτει κρίσιµα ερωτήµατα και συνιστά µία πρόκληση. Την ίδια στιγµή 
όµως πιστεύουµε ότι είναι χρήσιµο να θυµόµαστε ότι µέσα στην µοναδικότητά της, 
δεν αποτελεί τη µοναδική ανάλογη στιγµή στην ελληνική ιστορία. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
• Ο Δηµήτρης Χριστόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου όπου 
διδάσκει από το 2000. Στο Τµήµα αυτό εκλέχτηκε λέκτορας το 2003, 
επίκουρος το 2007 και αναπληρωτής καθηγητής το 2012.   

• Διδάσκει ένα υποχρεωτικό µάθηµα στο πρώτο εξάµηνο, την « Εισαγωγή 
στην Ευρωπαϊκή θεωρία του κράτους και του δικαίου » και τρία µαθήµατα 
ελεύθερης επιλογής στο τρίτο και τέταρτο έτος των σπουδών του 
Τµήµατος, το « Μειονότητες στην Ευρώπη », « Ιδιότητα του Πολίτη και 
µετανάστευση » και «Τέχνη, ελευθερία και λογοκρισία ». Διδάσκει επίσης, 
στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος, από την ίδρυσή του. Έχει 
προσκληθεί ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήµια της Ευρώπης και 
της Αµερικής. 

• Έχει κάνει νοµικές σπουδές – πτυχίο στη Θράκη, διδακτορικό δηµοσίου 
δικαίου στο Πανεπιστήµιο της Πικαρδίας (Αµιένη Γαλλίας) και 
µεταπτυχιακές σπουδές πολιτικών επιστηµών και φιλοσοφίας του δικαίου 
στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών του Στρασβούργου Γαλλίας και την 
Ευρωπαϊκή Ακαδηµίας Θεωρίας του Δικαίου των Καθολικών 
Πανεπιστηµίων Βρυξελλών. 

• Πριν ενταχθεί στο δυναµικό του Παντείου Πανεπιστηµίου, έχει εργαστεί 
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αποστολές 
του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη σε 
Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τέλος, αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, 
στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ και στο Συνήγορο του Πολίτη 
όπου υπήρξε υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασµού και διεθνών δράσεων 
θεσµικής οικοδόµησης. 

• Το συγγραφικό του έργο αφορά τα ζητήµατα των µειονοτήτων, της 
µετανάστευσης, της ιδιότητας του πολίτη και ευρύτερα των δικαιωµάτων 
του ανθρώπων στη θεωρία και την πράξη σε ιστορική, θεωρητική και 
συγκριτική προοπτική. Γράφει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και 
πέραν των των µονογραφιών του, έχει επιµεληθεί και συνεπιµεληθεί µια 
σειρά από συλλογικούς τόµους.  

• Αρθρογραφεί συστηµατικά στον ελληνικό και διεθνή, έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο για θέµατα που άπτονται των κοινωνικο-πολιτικών και 
ακαδηµαϊκών του ενδιαφερόντων. 

• Ιδρυτικό µέλος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, της πρώτης 
ελληνικής δεξαµενής σκέψης σε σχέση µε τα ζητήµατα των µειονοτήτων 
(1996-2006). 

• Τον Αύγουστο του 2016 εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Οµοσπονδίας 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (www.fidh.org), της παλαιότερης οργάνωσης 
που δικτυώνει 184 οργανώσεις δικαιωµάτων σε όλον τον κόσµο, ύστερα 
από θητεία 9 ετών ως πρόεδρος του ελληνικού τµήµατός της, της 
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιωµάτα του Ανθρώπου (2003-2011) και µια 
τριετία ως αντιπρόεδρος της FIDH.  

• Είναι παντρεµένος µε τη δηµοσιογράφο Μαριλένα Κατσίµη µε την οποία 
έχουν τρία παιδιά, το Γιώργο, την Κατερίνα και τη Μάγια. Στον ελεύθερό 
του χρόνο ταξιδεύει και ασχολείται µε τη µουσική.   
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