
 

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

του  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα  

«Τα πρώτα βήματα συγκρότησης του νέου Ελληνικού Κράτους κατά την 
επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο: δημόσια διοίκηση, τοπική 

αυτοδιοίκηση και δικαιϊκό σύστημα» 

Η εκδήλωση οργανώνεται διαδικτυακά στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821. 

 

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 

Ώρες: 18:00-20:00  

 

https://us02web.zoom.us/j/89088604237?pwd=eEg1YmhPSDhsWThvMk4xcDRsZXBrQT09 

Zoom Meeting ID: 890 8860 4237         Passcode: 812180 



 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞ 
Λίγα λόγια για την εκδήλωση: 

Το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ), επιθυμώντας να συμβάλει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με θέμα: 

«Τα πρώτα βήματα συγκρότησης του νέου Ελληνικού Κράτους κατά την 
επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο: δημόσια διοίκηση, τοπική 
αυτοδιοίκηση και δικαιϊκό σύστημα»,  

ένα θέμα έκκεντρο με τη σκοποθεσία του Ινστιτούτου. Πολιτικοί επιστήμονες, 
κοινωνιολόγοι και ιστορικοί αναφέρονται συχνά στη «γένεση» των θεσμών του 
νέου ελληνικού κράτους για να τονίσουν τις δυσλειτουργίες, τα προβλήματα, τις 
‘παθογένειες’ της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εν γένει της 
θεσμικής συγκρότησης του Κράτους όπως το γνωρίζουμε σήμερα.  

Η εκδήλωσή μας στοχεύει να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο, εξ αφορμής των 
εκδηλώσεων για την Επανάσταση του 1821, φωτίζοντας όψεις της θεσμικής 
συγκρότησης του Νέου Ελληνικού Κράτους για την κατανόηση των διεργασιών ενός 
οιονεί εκσυγχρονισμού, οι οποίες εμμένουν και ταλαιπωρούν τη σύγχρονη πολιτεία, 
διοίκηση και κοινωνία.  

 
 
Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 με 20:00 
 
 
Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης στο zoom είναι: 
https://us02web.zoom.us/j/89088604237?pwd=eEg1YmhPSDhsWThvMk4xcDRsZXBr
QT09  
 
Η συζήτηση θα μεταδίδεται και στο κανάλι του ΕΚΚΕ στο YouTube:  
https://youtube.com/channel/UCJec90ZESFZsd2vM43kNBjA 
 

∞∞∞∞∞∞ 
  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Θεόδωρος Τσέκος, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ  

«Η συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Διοικητικοί θεσμοί και 
πρακτικές από την Καποδιστριακή στην Τρικουπική περίοδο» 

Νίκος Σαρρής, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών, ΕΚΚΕ 

 «Το Συνταγματικό κεκτημένο της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας» 

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακών Θεσμών, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου  

«Οι απαρχές της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, 1821-1912» 

Ολυμπία Σελέκου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών, ΕΚΚΕ  

«Όψεις της δημόσιας υγείας στα χρόνια της Καποδιστριακής 
διακυβέρνησης. Βίωση και αντιμετώπιση επιδημικών νόσων» 

Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών, ΕΚΚΕ  

«Ποινικό Δίκαιο και Επανάσταση. Οι απαρχές του σύγχρονου 
επίσημου συστήματος άσκησης κοινωνικού ελέγχου» 

 

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ιωάννα Τσίγκανου 

 


