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Κύκλος Α’

“Οι φιλελεύθερες ιδέες: 
αφετηρία, 
πορεία, 
επικαιρότητα”

Σεμινάρια Πολιτικής Σκέψης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Οι διοργανωτές

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση
χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το
1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, στην
Ευρώπη και κατά περίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο. Προωθεί την ευρω-
παϊκή ιδέα και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στοχεύει στην
ανάδειξη, ενίσχυση και δικτύωση της κοινωνίας πολιτών σε ένα περιβάλ-
λον καθημερινής συμμετοχικής δημοκρατίας, στην εμβάθυνση και εμπέ-
δωση των δημοκρατικών θεσμών και στον απόλυτο σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε μια πολυπολιτισμική κοινω-
νία. Ακόμη, αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών, πόλο έρευνας και και-
νοτομίας για θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά
και οικουμενικά, από τη θεωρία στην πράξη.

Η Νεολαία Ευρωπαϊκή Έκφραση (ΝΕΕ) ιδρύθηκε το 1998 στο πλαίσιο του
Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκφραση, από μία ομάδα νέων, οι οποίοι θέλησαν να
ευαισθητοποιήσουν τη νέα γενιά και να δώσουν κίνητρα στους νέους της
Ελλάδας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό όραμα και την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια, λειτουργεί ως αυτό-
νομος οργανισμός εντός της Ευρωπαϊκής Έκφρασης, βρίσκεται σε συνεχή
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και παγίως εκπροσω-
πείται και υποστηρίζει τις θέσεις της στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Το φιλελεύθερο Ίδρυμα “Friedrich Naumann Foundation for Freedom” που
ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1958 είναι ο θεμελιωτής και κατεξοχήν εκφρα-
στής των φιλελεύθερων πολιτικών ιδεών. Στόχο έχει την προώθηση των
αξιών της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε όλους τους
τομείς κοινωνικής έκφρασης, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.
Το “Friedrich Naumann Foundation for Freedom” επιδιώκει, ως Ίδρυμα, τη
συμβολή στη διαμόρφωση του μέλλοντος, αναπτύσσοντας έργο προς την
εκπλήρωση καταστατικών επιδιώξεων του (όπως, π.χ. η αγωγή του πολίτη,
η υποστήριξη των νέων και η παροχή χορηγιών προς αυτούς, η ακαδημαϊκή
έρευνα και η πολιτική διαβούλευση στο πλαίσιο της ιστορίας και επιρροής
του φιλελευθερισμού, η προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και της
διεθνούς συνεργασίας, καθώς και του πολιτισμού). 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Γιώργος Λιγνός, Αθανάσιος Γραμμένος

Επικοινωνία
Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. 
Tηλ.: 210 3643224  - Fax:  210 3646953

ekfrasi@ekfrasi.gr



Τα σεμινάρια 
Τα “Σεμινάρια Πολιτικής Σκέψης” (Α’ κύκλος) συνιστούν ένα εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα από 6 συναντήσεις (crash courses), με αντικείμενο
τις φιλελεύθερες ιδέες και την συμβολή τους στην διαμόρφωση του σύγ-
χρονου κόσμου, της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκης Ενωσης. Σκοπός των
σεμιναρίων είναι να προωθήσουν τον διάλογο για την ελευθερία, αφενός
μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας και αφετέρου μέσω της ανταλλαγής
ιδεών, επιτυχημένων πρακτικών και ειδικά σχεδιασμένων συλλογικών
ασκήσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα επιτύχουν την βα-
θύτερη κατανόηση των φιλελεύθερων ιδεών ως γνωστικό αντικείμενο
και την ουσιαστική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να
επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών.

Πρόγραμμα
Από το πρωί έως το απόγευμα του Σαββάτου (10:00-18:30) και από

το πρωί έως το μεσημέρι της Κυριακής (10:30-15:00). Θα γίνονται εν-
διάμεσα διαλείμματα με καφέ και μικρογεύμα, ενώ το βράδυ του Σαββά-
του θα παρατίθεται δείπνο με την συμμετοχή διακεκριμένων προσκε-
κλημένων. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει 3 ή 4 εισηγήσεις από Καθηγητές ή
εξειδικευμένους επαγγελματίες και συμβούλους, παρουσιάσεις από τους
σπουδαστές, εκπαιδευτικές ασκήσεις in plenum ή σε ομάδες και πρα-
κτική σε συγκεκριμένες θεματικές (π.χ. ασκήσεις αντιλογίας - debate).

Εισηγητές (Faculty)
Ορισμένοι από τους εισηγητές είναι οι:

Αγτζίδης Βλάσης (PhD): Ιστορικός|Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1995

Γεωργιάδου Βασιλική: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής
Επιστήμης|Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιαννής Νίκος (PhD): Μόνιμο Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δημητράκος Δημήτρης: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας|
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιορδάνογλου Χρυσάφης: Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών|
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καπερώνης Πάνος: Group Credit Risk Division Management Consultant
|Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Καιρίδης Δημήτρης: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσων|
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Λυμπεράκη Aντιγόνη: Καθηγήτρια Οικονομικών|Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μανδραβέλης Πάσχος: Αρθρογράφος|ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μπαλλά Ευαγγελία: Επιστημονική Σύμβουλος Διοίκησης | Κτηματολόγιο ΑΕ

Παπασωτηρίου Χαράλαμπος: Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών |

Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Πατσουράτης Βασίλης: Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας|Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σκάλκος Δημήτρης: Πολιτικός Επιστήμονας | Συγγραφέας

Σκυλακάκης Θεόδωρος (PhD): Ευρωβουλευτής | Alliance of Liberals
and Democrats for Europe 

Στεφανάκης Γιώργος: Νομικός, Αρθρογράφος 

Στούπας Κώστας: Οικονομικός αναλυτής | Capital 

Χάρακας Χαρίλαος (PhD): Δικηγόρος

Χατζηβασιλείου Ευάνθης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας |
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Χατζής Αριστείδης: Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου |
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολυχρονίδης Μανώλης: Eκπαιδευτής Ρητορικής Tέχνης, Πολιτικός
Επιστήμονας

Το κόστος προβλέπει τις ακόλουθες παροχές:

• Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις του σεμιναριακού κύκλου

• 6 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχείο 4* των προ-
αστίων

• Απεριόριστη διάθεση καφέ, αφεψημάτων, χυμών και snack σε όλη τη
διάρκεια των μαθημάτων

• Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου

• Ελεύθερη πρόσβαση στο γρήγορο wi-fi του ξενοδοχείου 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό των
σεμιναρίων

• Ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Ελεύθερη είσοδος στα Liberal Cafes που θα διοργανώσει το Ίδρυμα
Friedrich Naumann 

• Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα της International Academy for
Leadership για τους αριστούχους

• Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό “Ευρωπαϊκή Έκφραση”

• Πιστοποίηση από τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Έκφραση και το ίδρυμα
Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου
σεμιναρίων.

Aιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν (α) μία αίτηση συμμετοχής στην

οποία να αιτιολογούν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση των
σεμιναρίων (300 λέξεις), (β) ένα πλήρες βιογραφικό. Η αίτηση διατίθεται
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Έκφρασης: www.ekfrasi.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
διεύθυνση: youth@ekfrasi.gr (υπ’ όψιν κας Ανδρωνά) και θα γίνονται
δεκτές στο διάστημα από 14 έως 28 Ιανουαρίου 2013. Τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες έως την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι στο μεγαλύτερο μέρος επιδοτούμενο από το

φιλελεύθερο ίδρυμα Friedrich Naumann Foundation for Freedom, και το
κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες είναι 120,00 EUR, το οποίο
προκαταβάλλεται και δεν επιστρέφεται. Για διευκολύνσεις επί της κα-
ταβολής των χρημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δηλώσουν στην
αίτηση του.

Κύκλος Α’“Οι φιλελεύθερες ιδέες: αφετηρία, πορεία, επικαιρότητα”

Ημερομηνία Θεματική

Σεμινάριο Ι

9-10 Φεβρουαρίου 2013 “Εισαγωγή στις φιλελεύθερες σπουδές: 
Ελευθερία, ανεκτικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα”

Σεμινάριο ΙΙ

23-24 Φεβρουαρίου 2013 “Η έννοια του Κράτους Δικαίου (rule of Law): 
η λογοδοσία και η διαφάνεια ως παράγοντες
κοινωνικής ευημερίας”

Σεμινάριο ΙΙΙ

9-10 Μαρτίου 2013 “Φιλελευθερισμός και ελεύθερη αγορά”

Σεμινάριο ΙV

6-7 Απριλίου 2013 “Οι κοινωνικές διαστάσεις του Φιλελευθερισμού”

Σεμινάριο V

27-28 Απριλίου 2013 “Κατανοώντας την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων”

Σεμινάριο VI

18-19 Μαΐου 2013 “Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: 
πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Τοποθεσία

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα σε συνεδριακή αίθουσα του ξενοδο-
χείου Amarilia στην ακτή της Βουλιαγμένης. Το ξενοδοχείο βρίσκεται
σε ένα από τα πιο ήσυχα και πράσινα προάστια της Απολλώνιας ακτο-
γραμμής και προσφέρει όλες τις ανέσεις που απαιτούνται για την διε-
ξαγωγή ενός απαιτητικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε ποιούς απευθύνονται
Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και νέους επαγγελματίες

(ωστόσο ενδέχεται να γίνουν δεκτοί και ορισμένοι προπτυχιακοί φοιτητές
που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει
να ομιλούν άπταιστα ελληνικά και αγγλικά. Ενθαρρύνονται να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και κάτοικοι της περιφέρειας, είναι όμως υπεύθυνοι οι ίδιοι
για τις μετακινήσεις τους από και πρός τον χώρο των σεμιναρίων.


