
Διεθνζς συνζδριο 
 
το πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του, το ερευνθτικό πρόγραμμα POPULISMUS διοργάνωςε 
τριιμερο διεκνζσ ςυνζδριο με ςκοπό τθν εισ βάκοσ διερεφνθςθ μεκοδολογικϊν και 
αναλυτικϊν ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν επιςτθμονικι διερεφνθςθ του λαϊκιςτικοφ 
φαινομζνου και τθσ ςχζςθσ του με τθ δθμοκρατία, ιδίωσ ςε ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ 
και κρίςθσ αντιπροςϊπευςθσ. 
 
Σο ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων 
(ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ από τισ 26 ζωσ και τισ 28 Ιουνίου 2015 με τθ ςυμμετοχι διεκνϊν και 
Ελλινων ομιλθτϊν που εξειδικεφονται ςτο πεδίο τθσ μελζτθσ και ανάλυςθσ του λαϊκιςτικοφ 
φαινομζνου ςτισ διάφορεσ πτυχζσ του, ενϊ φιλοξζνθςε και ειςθγιςεισ μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν του τμιματοσ Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, ϊςτε να ωφελθκοφν οι νεότεροι ερευνθτζσ 
από τον κριτικό διάλογο με τουσ διαπρεπείσ προςκεκλθμζνουσ.Οι ειςθγιςεισ των ομιλθτϊν 
κάλυψαν μια ποικιλία κεματικϊν που ξεκινοφν από τθν εννοιολογικι οριοκζτθςθ του 
«λαϊκιςμοφ» μζχρι τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ περιπτϊςεων από τθν Ευρϊπθ, τθν Λατινικι 
Αμερικι, τισ ΘΠΑ και τθν Αςία. το πλαίςιο του διεκνοφσ ςυνεδρίου, που αποτζλεςε τθν 
καταλθκτικι δθμόςια εκδιλωςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ POPULISMUS, 
ςυηθτικθκαν επίςθσ επιμζρουσ πορίςματα τθσ ζρευνασ που διενεργικθκε, ενϊ 
παρουςιάςτθκε ςτο κοινό θ καινοτόμοσ διαδικτυακι πλατφόρμα του Διεκνοφσ 
Παρατθρθτθρίου (Observatory)για τον Λαϊκιςτικό Λόγο με τθν ποικιλία των εφαρμογϊν τθσ. 
 
Για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων του ςυνεδρίου, θ ερευνθτικι ομάδα ςυνζταξε 
ςχετικό backgroundpaper με τα κομβικά ερευνθτικά ερωτιματα του προγράμματοσ, τον 
βαςικό προςανατολιςμό του (υποκζςεισ εργαςίασ, εννοιολογικζσ κατευκφνςεισ), όπωσ και 
ςυνόψεισ των κφριων ποριςμάτων τθσ ζρευνασ, διατυπϊνοντασ παράλλθλα μια ςειρά 
ερωτθμάτων που προκφπτουν από αυτά και διαμορφϊνοντασ ζτςι το ζδαφοσ διεξαγωγισ 
του ςυνεδρίου και των ςχετικϊν ανταλλαγϊν. το backgroundpaper ςτθρίχκθκε και θ 
εκτενισ ειςαγωγικι ειςιγθςθ του Κφριου Ερευνθτι του προγράμματοσ POPULISMUS, 
κακθγθτι Γιάννθ ταυρακάκθ. 
 
τθν πρϊτθ ςυνεδρία, το βάροσ ζπεςε ςε ηθτιματα κεωρίασ και μεκοδολογίασ για τθν 
κατανόθςθ και κριτικι ανάλυςθ του λαϊκιςμοφ και των βαςικϊν γνωριςμάτων που τον 
ςυνζχουν. Ο Cristobal Rovira Kaltwasser παρουςίαςε ζνα κεωρθτικό μοντζλο που ςυνδζει 
τθν ζννοια του λαϊκιςμοφ με εκείνθ τθσ «κινθτοποίθςθσ», αναδεικνφονταστρεισ διακριτζσ 
και ενίοτε αλλθλοςυνδεόμενεσ μορφζσ κινθτοποίθςθσ που ςυνδζονται με το λαϊκιςτικό 
φαινόμενο: τθν μορφι του θγζτθ, τα κοινωνικά κινιματα και τα πολιτικά κόμματα. Ζπειτα, 
ο FranciscoPanizza επικζντρωςε ςτουσ μθχανιςμοφσ ςυλλογικϊν ταυτίςεων που ενζχονται 
ςτον λαϊκιςτικό λόγο, αντλϊντασ παραδείγματα από τθν ςφγχρονθ Λατινικι Αμερικι. Σζλοσ, 
ο JoeGrimFeinberg, ειςζφερε ςτθν λογο-κεωρθτικι προςζγγιςθ γφρω από τον λαϊκιςμό και 
τισ ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ προβλθματιςμοφσ από τον χϊρο τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ 
και τισ ςπουδζσ του folklore, ςτρζφοντασ τθν προςοχι από τθν φόρμα των ςυλλογικϊν 
ταυτίςεων και λόγων, ςτο περιεχόμενο. 
 
Θ δεφτερθ ςυνεδρία αφιερϊκθκε ςε κεωρθτικά ηθτιματα που ςυγκοινωνοφν και 
διαπλζκονται με τθ μελζτθ του λαϊκιςμοφ και τθσ δθμοκρατίασ, με τθν Βίκυ Ιακϊβου να 
διερευνά τισ ζννοιεσ τθσ παρρθςίασ και τθσ δθμοκρατίασ ςτο ζργο του MichelFoucault, τον 
Γεράςιμο Βϊκο να αντλεί διδάγματα από τθ διδακτορικι διατριβι Γερμανοφ ψυχίατρου του 
19ου αιϊνα, όπου θ δθμοκρατία γίνεται αντιλθπτι με όρουσ ενόσ «νζου είδουσ τρζλασ», 
και, τζλοσ, τον Παναγιϊτθ Μαντηοφφα νααναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ του γφρω από 



τισ ζννοιεσ τθσ ιςότθτασ και τθσ δθμοκρατίασ με αναφορά ςτον ςυνταγματιςμό του 19ου 
αιϊνα και το ηιτθμα τθσ κακολικισ ψιφου ςτο πλαίςιο τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. 
 
Θ πρϊτθ θμζρα ολοκλθρϊκθκε με τθν αναλυτικι παρουςίαςθ του Διεκνοφσ 
Παρατθρθτθρίου (Observatory)για τον Λαϊκιςτικό Λόγο από τον Θωμά ιϊμο και μζλθ τθσ 
ομάδασ των τεχνικϊν που δοφλεψαν για τθ δθμιουργία του, ενϊ ο Νίκοσ Νικιςιανθσ 
παρουςίαςε τθν πιλοτικι μελζτθ του POPULISMUS με λεξικομετρικά εργαλεία γφρω από 
μορφζσ «φιλο-λαϊκιςτικοφ» και «αντιλαϊκιςτικοφ» λόγου ςτον ελλθνικό τφπο. Ρόλο 
ςχολιαςτι ςτθν παρουςίαςθ είχε θ Σιτίκα Δθμθτροφλια. 
 
Θ δεφτερθ θμζρα του ςυνεδρίου ξεκίνθςε με τθν τρίτθ ςυνεδρία όπου οι μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ Λάηαροσ Καραβαςίλθσ, πφροσ Λανδρίτςθσ, Γρθγόρθσ Μάρκου και Phanuwat 
Lasote παρουςίαςαν ευριματα από τισ εργαςίεσ τουσ, ςε ζνα εφροσ κεματικϊν που 
ξεκινοφςε από τον εκνικο-λαϊκιςμό τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, περνϊντασ ςτον λόγο του ΛΑΟ 
και καταλιγοντασ ςτον ςφγχρονο λαϊκιςμό ςτθν Σαϊλάνδθ. 
 
Ακολοφκθςε θ κεντρικι ομιλία *keynote lecture] του κορυφαίου κοινωνιολόγου και 
μελετθτι του λαϊκιςμοφ, Νίκου Μουηζλθ, ο οποίοσ προχϊρθςε ςε μια εκτενι αναδρομι ςτο 
ςχετικό του ζργο, κατανοϊντασ τον λαϊκιςμό ωσ μια μορφι ζνταξθσ των μαηϊν ςτθν 
πολιτικι διαδικαςία και ςυνδζοντάσ τον ωσ φαινόμενο με τθν δθμοκρατικι νεοτερικότθτα. 
 
Θ τρίτθ ςυνεδρία άνοιξε με ειςιγθςθ του Αλζξανδρου Κιουπκιολι, ςτθν οποία προχϊρθςε 
ςε μια κριτικι επιςκόπθςθ του λαϊκιςτικοφ λόγου του ιςπανικοφ κόμματοσ Podemos, 
χρθςιμοποιϊντασ τα βαςικά εργαλεία και τθν μεκοδολογία του προγράμματοσ 
POPULISMUS και αντλϊντασ από τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ. Ο Γιάννθσ 
ταυρακάκθσ, κατόπιν, παρουςίαςε τα βαςικά ευριματα τθσ ερευνθτικισ ομάδασ του 
POPULISMUS γφρω από τθν κεματικι «Λαϊκιςμόσ και αντιλαϊκιςμόσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ». Θ 
ςυνεδρία ολοκλθρϊκθκε με παρουςίαςθ του JohannesAngermuller, θ οποία εςτίαςε ςτθν 
ρθματικι αναπαράςταςθ τθσ ελλθνικισ κρίςθσ χρζουσ και του λαϊκιςμοφ, ςτο πλαίςιο 
θγεμονικϊν λόγων ςτθν Ευρϊπθ. 
 
Κατά τθν πζμπτθ ςυνεδρία, ο AlbertoMoreirasκαι ο Αλζξανδροσ Κιουπκιολισ, εςτίαςαν ςε 
πτυχζσ του λαϊκιςτικοφ φαινομζνου ςτθν Λατινικι Αμερικι, με τον πρϊτο να εςτιάηει 
ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ Βολιβίασ και του Alvaro Garcia Linera, και τον δεφτερο ςτθν 
περίπτωςθ τθσ Βενεηουζλασ και του HugoChavez. τθν ζκτθ ςυνεδρία, θ προςοχι των 
ομιλθτϊν ςτράφθκε προσ το ευρωπαϊκό πλαίςιο, με τον DickPelsνα αναπτφςςει τθν 
υπόκεςι του περί «Ευρω-πατριωτιςμοφ» (euro-patriotism), αντιπαραβάλοντάσ τθν με 
εκείνθ του λαϊκιςμοφ, τθν Ιωάννα Νταμποφδθ να αναλφει τθν ζννοια τθσ «παρωχθμζνθσ» 
πολιτικισ κουλτοφρασ (underdogpoliticalculture) από τθ ςκοπιά τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ 
και τουσ Φωτεινι Σςιμπιρίδου και Μιχάλθ Μπαρτςίδθ να προβλθματοποιοφν τθν ζννοια 
τθσ αξιοπρζπειασ ςε ςχζςθ με λαϊκιςτικζσ και «κόντρα-λαϊκιςτικζσ» (counter-populist) 
πρακτικζσ ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ κρίςθσ. 
 
τθν ζβδομθ ςυνεδρία, θ οποία και ζκλειςε τθν δεφτερθ θμζρα του ςυνεδρίου, ςυηθτικθκε 
θ ςχζςθ των κοινωνικϊν κινθμάτων και τθσ αντιπροςϊπευςθσ με τον λαϊκιςμό, με αφορμι 
τθν ιςπανικι και ελλθνικι περίπτωςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο LasseThomassenαντιπαρζβαλε 
τισ ζννοιεσ του «λαοφ» και του «πλικουσ», αντλϊντασ από τθν μεκοδολογία τθσ «χολισ 
του Essex» και παίρνοντασ παραδείγματα από τουσ indignadosτθσ Ιςπανίασ και το κόμμα 
Podemos. Ο Γιϊργοσ Κατςαμπζκθσ αναφζρκθκε ςτθν διαλεκτικι κοινωνικϊν κινθμάτων και 
(αριςτερϊν) λαϊκιςτικϊν κομμάτων, εςτιάηοντασ ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ και τον ΤΡΙΗΑ. 
 



Θ τρίτθ και τελευταία μζρα του ςυνεδρίου άνοιξε με ακόμα μία ςυνεδρία μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν, όπου ο Will Horner εςτίαςε ςτθν περίπτωςθ του ΤΡΙΗΑ με βάςθ το ζργο του 
Ernesto Laclau, ο Αριςτοτζλθσ Αγριδόπουλοσ προχϊρθςε ςε μια ςφγκριςθ του ΤΡΙΗΑ με 
τουσ ΑΝΕΛ, ενϊ ο Μάριοσ Πζςιοσ επιχείρθςε να απαντιςει ςτο ερϊτθμα αν το ΚΚΕ ςυνιςτά 
λαϊκιςτικό κόμμα. 
 
τθν ζνατθ ςυνεδρία θ EmiliaPalonenεςτίαςε ςτισ μορφζσ που ζχει πάρει ο λαϊκιςμόσ ςε 
Φινλανδία και Ουγγαρία, ο Γιϊργοσ Κατςαμπζκθσ παρουςίαςε τα βαςικά ευριματα τθσ 
κεματικισ μελζτθσ του POPULISMUSγια τθν λαϊκιςτικι ακροδεξιά ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ ο 
Γιάννθσ Ανδρεάδθσ παρουςίαςε μία πιλοτικι ζρευνα ερωτθματολογίου γφρω από τισ 
ςτάςεισ/ςυμπεριφορζσ υποψιφιων και ψθφοφόρων ςε ςχζςθ με τθν λαϊκιςτικι ι μθ-
λαϊκιςτικι/αντι-λαϊκιςτικι τουσ τοποκζτθςθ. 
 
Σο ςυνζδριο ζκλειςε με ςτρογγυλι τράπεηα ςτθν οποία ςυμμετείχαν οι Γιάννθσ 
ταυρακάκθσ, Cristobal Rovira Kaltwasser, Αντϊνθσ Λιάκοσ, AlbertoMoreirasκαι 
FranciscoPanizza, και όπου επιχειρικθκε θ ανάδειξθ των διεπιςτθμονικϊν πτυχϊν τθσ 
μελζτθσ του λαϊκιςμοφ.  
 


