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Παρουσίαση του βιβλίου Όψεις της Ελληνικής Κρίσης. Συγκρουσιακός Κύκλος και Θεσμικές
Εκβάσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2018.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 19:00, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφ. Συγγρού 136, 
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, 2ος όροφος), ο Κύκλος Συγκρουσιακής Πολιτικής και οι 
εκδόσεις Gutenberg παρουσιάζουν τον συλλογικό τόμο Όψεις της Ελληνικής Κρίσης. 
Συγκρουσιακός Κύκλος και Θεσμικές Εκβάσεις. Το βιβλίο αυτό που επιμελήθηκαν ο Νίκος 
Σερντεδάκις και ο Σταύρος Τομπάζος αποτελεί προϊόν μιας μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας.
Οι συγγραφείς του τόμου αξιοποιούν τα δεδομένα που προέκυψαν από την λεπτομερή καταγραφή 
των γεγονότων διαμαρτυρίας της περιόδου 2009-2014 για να ερμηνεύσουν την κορύφωση και την 
ύφεση της συλλογικής δράσης στη μνημονιακή Ελλάδα και τη σταδιακή μετατόπιση των 
προσδοκιών, για την άρση των συνθηκών και των αποτελεσμάτων της κρίσης, από το κινηματικό 
στο θεσμικό περιβάλλον.  Τα γεγονότα διαμαρτυρίας κατεγράφησαν από την αποδελτίωση των 
καθημερινών φύλλων των εφημερίδων Ελευθεροτυπία και Η Αυγή από φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η βάση των δεδομένων που προέκυψε 
είναι μέχρι στιγμής η πληρέστερη που διαθέτουμε ως προς το εύρος των διερευνώμενων 
μεταβλητών και των πληροφοριών που αντλούνται από τα ημερήσια δημοσιεύματα των 
εφημερίδων. 

Στο πρώτο μέρος του τόμου συμπεριλαμβάνονται κείμενα που ανασυγκροτούν την οικονομική 
συγκυρία της περιόδου της δημοσιο-οικονομικής κρίσης και τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν στο 
κρίσιμο πεδίο των εργασιακών σχέσεων ενώ ακολουθούν κείμενα με ειδικότερη εστίαση στο 
ελληνικό κομματικό σύστημα και τους μετασχηματισμούς του, στη συνάφεια της έντασης της 
συλλογικής δράσης και της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Το πρώτο μέρος του τόμου κλείνουν δύο 
κείμενα που πραγματεύονται τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης, τα κινήματα διαμαρτυρίας κατά 
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, από τους Ισπανούς Indignados έως το κίνημα του Occupy Wall
Street στη Νέα Υόρκη και τις κινηματικές διεργασίες στη Λατινική Αμερική στη συνάφεια τους 
προς τις εκλογικές εκβάσεις, στις χώρες αυτές. 

Τα κείμενα του δεύτερου μέρους εστιάζονται στα εμπειρικά ευρήματα που προέκυψαν από την 
έρευνα των γεγονότων διαμαρτυρίας στην Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζονται τα συνολικά δεδομένα 
της κύμανσης της συλλογικής δράσης από το 2009 έως το 2014 και αναλύεται σε βάθος η δυναμική
της, η οποία φαίνεται να κορυφώνεται στις πλατείες των αγανακτισμένων. Οι πλατείες των 
αγανακτισμένων συγκροτούν ένα ειδικότερο αντικείμενο αναστοχασμού, τόσο όσον αφορά στις 
διαιρέσεις των κινητοποιούμενων σε τούτο το κομβικό γεγονός, όσο και ως προς τις μορφές της 
δράσης που εκκινούν από τις πλατείες για να διαχυθούν στην ελληνική κοινωνία κατά τα επόμενα 
χρόνια. Έπονται μελέτες εστιασμένες στη συλλογική δράση επιμέρους κοινωνικών τάξεων και 
ομάδων, με έμφαση στην εργατική διαμαρτυρία, τη συλλογική δράση των δημοσίων υπαλλήλων 
και τις επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο αγροτικές κινητοποιήσεις. Ακολουθούν κείμενα σχετικά με 
τα κινήματα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (Κερατέα - Χαλκιδική), την κοινωνική και την 
αλληλέγγυα οικονομία και τέλος μια μελέτη για την ενδυνάμωση της ακροδεξιάς στην Ελλάδα στο 
περιβάλλον της ανάπτυξης των αντιρατσιστικών και των αντιφασιστικών δράσεων κατά την 
περίοδο της κρίσης.

Οι συγγραφείς που καταθέτουν τα κείμενα τους στον εν λόγω συλλογικό τόμο είναι οι παρακάτω: 
Μάρκος Βογιατζόγλου, Χρίστος Ηλιόπουλος, Ιωσηφίνα Ιακωβίδου, Κάρολος Καβουλάκος, Κώστας
Κανελλόπουλος, Χριστίνα Καρακιουλάφη, Χαρά Κούκη, Λουκία Κοτρωνάκη, Μυρσίνη Κουφίδη, 
Κώστας Κωστόπουλος, Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Ευάγγελος Νικολαΐδης, Λεωνίδας Οικονομάκης, 
Δημήτρης Παπανικολόπουλος, Βασίλης Ρόγγας, Νίκος Σερντεδάκις, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Νίκος 
Σούζας, Σταύρος Τομπάζος, Τάσος Χοβαρδάς και Μιχάλης Ψημίτης.



Τον συλλογικό τόμο θα παρουσιάσουν, η Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης Μάρω Παντελίδου 
Μαλούτα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας Νίκος Σερντεδάκις (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης Σεραφείμ Σεφεριάδης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας Σταύρος Τομπάζος (Πανεπιστήμιο Κύπρου).


