
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α.Π.Θ.  
οργανώνει Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα: 

 
Βία και Νόμος: Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης – Πανεπιστήμιο 

 
Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, ώρα 8 μ.μ. στο 

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης  
(Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου)  

 
Είναι αλήθεια ότι ο χρόνιος ευτελισμός των θεσμικών λειτουργιών στη χώρα μας 

έχει πλήξει τη Δημοκρατία στις βασικές δομές της. Το πολιτικό σύστημα απαξιώνεται 
όλο και περισσότερο, κλονίζεται σοβαρά η ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού βί-
ου, η ανομία κυριαρχεί σε πολλές εκφάνσεις της συντεταγμένης Πολιτείας και οι εκπρό-
σωποι των θεσμών έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η οικονομική κρίση 
είναι ένα από τα σημαντικά επακόλουθα των ανωτέρω καταστάσεων, ενώ πληθώρα 
άλλων φαινομένων που παρατηρούνται καθημερινά αποτελούν απλά επιμέρους εκδη-
λώσεις της συνολικότερης παθολογίας του πολιτικού συστήματος.  

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Α.Π.Θ. (http://syndesmosauth.gr) προβληματίζεται 
έντονα για τα φαινόμενα αυτά. Ωστόσο, δεν θέλει να στέκεται απλός θεατής απέναντί 
τους, ούτε μόνο να τα αναγνωρίζει και ονοματίζει. Αισθάνεται ως ευχάριστο καθήκον να 
τα αναλύει, να εξετάζει τι κρύβεται πίσω από αυτά και να κάνει συγκεκριμένες προτά-
σεις εξάλειψης, ανατροπής και υγιούς αποκατάστασης.  

Ένα από πιο ανησυχητικά φαινόμενα της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής είναι η ΒΙΑ. Οι εκδηλώσεις βίας κυριαρχούν στη ζωή μας και απέκτησαν τέτοιο 
χαρακτήρα επικίνδυνης χρονιότητας, ώστε να αναγνωρίζεται η αποδοχή της βίας ως 
στοιχείο της πολιτικής δράσης. Βία στο κοινοβούλιο, βία στην κοινωνία, βία στα Μαζικά 
Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ), βία στα σχολεία, βία στα πανεπιστήμια, βία από το κράτος, 
βία σχεδόν σε κάθε μορφή κοινωνικής συλλογικότητας (!)  

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Α.Π.Θ., στην εκδήλωση που οργανώνει στις 15 Μαΐου 
2013 και ώρα 8 μ.μ. στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, προσπαθεί να αναλύσει σε βάθος τα φαινόμενα βίας στα ΜΜΕ 
και στο Πανεπιστήμιο, να τα αιτιολογήσει και να κάνει προτάσεις επίλυσής τους. Για 
την επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης έχει ως εισηγητές τρεις διακεκριμένους επι-
στήμονες.  

Ο κύριος Νίκος Μαραντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα 
και στο Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, εστιάζει την εισήγησή του σε προβλήματα του κοινο-
βουλευτισμού, στη ισχύ του πλήθους και της κινητοποίησης, καθώς και στη βία ως 
στοιχείο πολιτικής δράσης. 

Η κυρία Τζίνα Μσχολιού, έγκριτη δημοσιογράφος, εργαζόμενη στον Αθήνα 
9.84, αναλύει και εξηγεί το ρόλο των ΜΜΕ στη βία και ανομία.  

Ο κύριος Γιάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Νομικής στο Α.Π.Θ. διδάσκων Δι-
πλωματική Ιστορία, απαντά κατεξοχήν στο ερώτημα αν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, πα-
ράλληλα με την κύρια αποστολή του, είναι και θερμοκήπιο βίας και προτείνει σχετικές 
λύσεις.  

Τις εισηγήσεις των τριών ομιλητών σχολιάζουν δύο σημαίνοντα μέλη της πολιτι-
κής και πανεπιστημιακής ζωής: O Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης 
και ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Θεόδω-
ρος Χατζηπαντελής.  

http://syndesmosauth.gr/


Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του κοινού. Η είσοδος είναι δωρε-
άν. 

 
Από τη Γραμματεία του Συνδέσμου Καθηγητών Α.Π.Θ.  
 


