
 «Αθηναωκό Υόποτμ» 

Η ιδέα σηρ δημοκπασίαρ – Απαπφή και Παπόν 
 

Με σην εκδήλψςη ατσή σο Goethe-Institut Athen ξεκινά μια ςειπά εσήςιψν ςτνεδπίψν,   

σα οποία θα ανσιπαπαβάλλοτν απφαιόσησα και παπόν βάςει επίκαιπψν ζησημάσψν.   

Σο διεπιςσημονικό ατσό ςτνέδπιο ενσάςςεσαι ςσον θεμασικό κύκλο «Δημοκπασία εν 

κινήςει» και ςσιρ εκδηλώςειρ ποτ πλαιςιώνοτν σην παπαμονή σοτ «Λεψυοπείοτ για 

άμεςη δημοκπασία» ςσην Αθήνα,  μια δπάςη ποτ ανάγεσαι ςε ιδέα και έπγο σοτ Joseph 

Beuys. 

  

ε ςτνεπγαςία με σο Κένσπο Ετπψπαωκού τνσαγμασικού Δικαίοτ – Ίδπτμα Θεμιςσοκλή  

και Δημήσπη Σςάσςοτ (www.cecl.gr) και σην Ππεςβεία σηρ Ελβεσίαρ ςσην Ελλάδα.  

  

Παποτςίαςη/τνσονιςμόρ: Κώςσαρ Απγτπόρ, δημοςιογπάυορ   

(ςε γεπμανική και ελληνική γλώςςα με σατσόφπονη μεσάυπαςη) 

  

σην αίθοτςα σοτ Goethe -Institut Athen 

  

Πέμπση 8 Οκσψβπίοτ 2009 

 

17:00 

Φαιπεσιςμόρ σοτ Dr. Wolfgang Schultheiß, Ππέςβη σηρ Ομοςπονδιακήρ Δημοκπασίαρ σηρ 

Γεπμανίαρ ςσην Ελλάδα 

  

17:30 

Ειςαγψγή: Δημήτρης Θ. Τσάτσος, ομ. Καθ. σψν Πανεπιςσημίψν Πανσείοτ και Hagen (τνσαγμασικό 

Δίκαιο), ιδπτσήρ και επίσιμορ Ππόεδπορ σοτ Κένσποτ Ετπψπαωκού τνσαγμασικού Δικαίοτ – Ίδπτμα 

Θεμιςσοκλή και Δημήσπη Σςάσςοτ 

  

18:00 

Ξενοφών Κοντιάδης - «Ελλειμματική Δημοκρατία - Η περίπτωση της Ελλάδας» 

τνσαγμασολόγορ, Καθηγησήρ ςση φολή Κοινψνικών Επιςσημών σοτ Πανεπιςσημίοτ σηρ 

Πελοποννήςοτ, Ππόεδπορ Δ.. και Επιςσημονικόρ Διετθτνσήρ σοτ Κένσποτ Ετπψπαωκού 

τνσαγμασικού Δικαίοτ –Ίδπτμα Θεμιςσοκλή και Δημήσπη Σςάσςοτ 

  

18:45 

Andreas Auer - «Δυνατότητες και όρια της άμεσης δημοκρατίας» 

Καθηγησήρ Δημοςίοτ Δικαίοτ ςσο Πανεπιςσήμιο σηρ Ζτπίφηρ, Διετθτνσήρ σοτ Κένσποτ Έπετναρ 

και Σεκμηπίψςηρ για Άμεςη Δημοκπασία ςση Γενεύη και Διετθτνσήρ σοτ Κένσποτ για ση 

Δημοκπασία ςσο Aarau (Ελβεσία) 

  

19:30  Διάλειμμα 

 

http://www.cecl.gr/


20:15 

Bazon Brock - «Κοινωνίες προβλημάτων κι όχι πολιτισμού» 

Μέλορ σοτ κινήμασορ Fluxus και εμπνετςσήρ σψν «ςφολείψν για σοτρ επιςκέπσερ» ςσιρ 

documenta 4-6, ομ. Καθηγησήρ Αιςθησικήρ και Πποβολήρ σηρ Σέφνηρ σοτ Πανεπιςσημίοτ σοτ 

Wuppertal, καλλισέφνηρ δπάςεψν, υιλόςουορ, επιμελησήρ σέφνηρ, ανσιςτμβασικόρ ςσοφαςσήρ,  

θεψπησικόρ σοτ πολισιςμού, ειδήμψν σηρ αιςθησικήρ και σηρ διαγνψςσικήρ σοτ πνεύμασορ σψν 

καιπών 

  

21:00 

Jens Reich - «Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) από το 1989 έως το 1990 – Η 

τελευταία ευτυχισμένη χρονιά της άναρχης δημοκρατίας της» 

Μοπιακόρ Βιολόγορ, τπέπμαφορ σψν δικαιψμάσψν σψν πολισών, ομιλησήρ ςση μεγάλη διαδήλψςη ςσο 

Α. Βεπολίνο ςσιρ 4/11/1989, έναρ από σοτρ ςτνσάκσερ σηρ διακήπτξηρ «Ξεκίνημα 89 – Νέο 

Υόποτμ», βοτλετσήρ σηρ μιαρ και μοναδικήρ Λαωκήρ Βοτλήρ (Volkskammer) σηρ ΛΔΓ ποτ πποήλθε 

από ελεύθεπερ εκλογέρ, τποχήυιορ για σο αξίψμα σοτ Πποέδποτ σηρ Ομοςπονδιακήρ Δημοκπασίαρ σηρ 

Γεπμανίαρ (1994), μέλορ σηρ Γεπμανικήρ Επισποπήρ Βιοηθικήρ και μέλορ σηρ Ακαδημίαρ Επιςσημών 

σοτ Berlin-Brandenburg 

  

 

Παπαςκετή 9 Οκσψβπίοτ 2009 

  

17:00 

Johannes Stüttgen - «Η διευρυμένη από τον Beuys έννοια της τέχνης και  

ο επαναπροσδιορισμός της δημοκρατίας μέσα από το πνεύμα της τέχνης» 

Έναρ από σοτρ ςημανσικόσεποτρ μαθησέρ και ςτνοδοιπόποτρ σοτ Joseph Beuys, σ. Διετθύνψν 

ύμβοτλορ σοτ Free International University (FIU), καλλισέφνηρ, ςτνσάκσηρ πολτάπιθμψν 

δημοςιεύςεψν, εσαίπορ σηρ κοινψυελούρ εσαιπείαρ «Λεψυοπείο για άμεςη δημοκπασία» 

  

17:45 

Christine Morgenroth - «Η δημοκρατία ως διαρκής διαδικασία μάθησης» 

Κοινψνική Χτφολόγορ, Καθηγήσπια ςσο Ινςσισούσο Κοινψνιολογίαρ και Κοινψνικήρ Χτφολογίαρ σοτ 

Πανεπιςσημίοτ σοτ Αννοβέποτ. Οι έπετνέρ σηρ επικενσπώνονσαι ςσιρ θεψπίερ τποκειμένψν όπψρ και 

ςσιρ ποιοσικέρ και ςε βάθορ επμηνετσικέρ διαδικαςίερ ςσην κοινψνική έπετνα 

  

18:30 

Oskar Negt - «Η δημοκρατία ως μορφή ζωής» 

Κοινψνιολόγορ, υιλόςουορ, μαθησήρ σοτ Th.W. Adorno, βοηθόρ σοτ Jürgen Habermas, ομ. Καθηγησήρ 

Κοινψνιολογίαρ σοτ Πανεπιςσημίοτ σοτ Αννοβέποτ, ππψσοςσάσηρ σοτ κινήμασορ σοτ ’68. Πλούςιο 

ςτγγπαυικό έπγο ςε ςτνεπγαςία με σον Alexander Kluge 

  

 

19:15 Διάλειμμα 

 

 



20:00 

Christian Meier - « Η δημοκρατία των Ελλήνων. Προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες. » 

Ομ. Καθηγησήρ Απφαίαρ Ιςσοπίαρ σοτ Πανεπιςσημίοτ σοτ Μονάφοτ. Ππόεδπορ σοτ τνδέςμοτ 

σψν Ιςσοπικών σηρ Γεπμανίαρ (1980-1988), ςτνιδπτσήρ σηρ Ακαδημίαρ σψν Επιςσημών σοτ Berlin-

Brandenburg, Ππόεδπορ σηρ Ακαδημίαρ για Γλώςςα και Ποίηςη σοτ Darmstadt (1996-2002),  

ανσεπιςσέλλον μέλορ σηρ Ακαδημίαρ Αθηνών από σο 1994. Επετνησικόρ σοτ σομέαρ: Η Αθήνα σψν 

απφαίψν κλαςικών φπόνψν. 

  

20:45 

Συζήτηση 

  

  

ΑΒΒΑΣΟ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009, 11:00  

 

Συγκέντρωση στην Πνύκα, σον σόπο γέννηςηρ σηρ δημοκπασίαρ 

Ξενάγηση: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Niemeier,  

Διετθτνσήρ σοτ Γεπμανικού Απφαιολογικού Ινςσισούσοτ 

(ςε γεπμανική γλώςςα) 

 


