
 
 

«Συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στο πολιτικό γίγνεσθαι» 
 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ώρα 18:00-20:30* 
Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση 

 

18:00-19.15 Διασπορά και πολιτική συμμετοχή 

Συντονιστής:  

Όθων Αναστασάκης (Διευθυντής Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης) 

Ομιλητές:  

Παύλος Ελευθεριάδης (Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης) 

Αλέξανδρος Κιτροέφ (Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας, Haverford College) 

Άννα Ειρήνη Μπάκα (Διδάκτωρ Νομικής, Πανεπιστήμιο Χονγκ Κονγκ) 

Δημήτρης Χριστόπουλος (Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

19.15-20.30: Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού 

Συντονίστρια:  

Λαμπρινή Ρόρη (Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Exeter) 

Ομιλητές:  

Σταύρος Θεοδωράκης (Επικεφαλής  κόμματος Το Ποτάμι) 

Κώστας Μπακογιάννης (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας) 

Κυριάκος Πιερρακάκης (Διευθυντής Ερευνών διαNEOσις) 

Κώστας Πουλάκης (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) 

Η οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα από το 2010 με τις πολύπλευρες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
συνέπειές της έχει πολλαπλασιάσει το ρόλο και το μέγεθος των διασπορικών της κοινοτήτων, δεδομένου του κύματος 
φυγής των πλέον παραγωγικών, νέων και μορφωμένων στρωμάτων του πληθυσμού. Μολαταύτα, δεν παρατηρείται 
ανάλογη κινητικότητα στον πολιτικό λόγο της διασποράς, τα δικαιώματα και τις δυνατότητες της συμμετοχής της.  

Όμως η δυνητική πολιτική συμμετοχή των διασπορικών κοινοτήτων αφορά σε πλείστα ζητήματα της δημόσιας ζωής: η 
εξωτερική πολιτική, η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από τις χώρες διαμονής, το διεθνές κοινωνικό 
κεφάλαιο Ελλήνων διανοουμένων αποτελούν μερικά μόνο από τα πεδία και τους δρώντες που δύνανται, υπό συνθήκες, 
να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας. Φέρνοντας κοντά ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και τεχνοκράτες, η εν λόγω 
εκδήλωση φιλοδοξεί να φωτίσει όψεις του ζητήματος, να θεματοποιήσει το δικαίωμα ψήφου, να προβληματίσει γύρω 
από τις όποιες σχετικές συνέπειες.  

Σημαίνουσες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής, πανεπιστημιακοί του εξωτερικού και της εγχώριας ακαδημαϊκής 
κοινότητας, ειδικοί σε θέματα διασποράς και μετανάστευσης θα εκθέσουν τις απόψεις τους σε συζήτηση με θέμα 
«Συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού στο πολιτικό γίγνεσθαι» τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου στις 6.00 μ.μ. στην 
κεντρική σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Με τη συμβολή ακαδημαϊκών, το πρώτο πάνελ θα εστιάσει σε ευρύτερα 
ζητήματα της πολιτικής συμμετοχής της διασποράς, θα αναγνωρίσει πεδία, δρώντες και τρόπους όπου αυτή μπορεί να 
λάβει χώρα. Με τη συμμετοχή πολιτικών, το δεύτερο πάνελ θα προσεγγίσει τις δυνατότητες, τις δυσκολίες και τα όρια 
της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.  

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Πρόγραμμα για την Ελληνική Διασπορά (Greek Diaspora Project at SEESOX) του 
Κέντρου Νοτιοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, την Ομάδα Ελληνικής Πολιτικής της Βρετανικής 
Εταιρείας Πολιτικών Σπουδών (Greek Politics Specialist Group - Political Studies Association), τη διαΝΕΟσις και 
υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση. 

*Ώρα προσέλευσης 17.00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, μετά από κράτηση θέσης. Για κράτηση θέσης, παρακαλώ κάνετε 
εγγραφή μέσω του συνδέσμου: https://greekdiaspora.eventbrite.co.uk 

https://greekdiaspora.eventbrite.co.uk/

