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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Eπώνυμο ΜΑΥΡΕΑΣ 

Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Πατρώνυμο Σπυρίδων 

  

Εθνικότητα Ελληνική 
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ 24100 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις k.mavreas@go.uop.gr 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 27210 45243 
 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

2.1. Πανεπιστημιακοί Τίτλοι 
 

Α). Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Paris I – Sorbonne. Θέμα διατριβής: Les 

socialistes en Grèce entre les deux guerres. Βαθμός Άριστα. Ημερομ. Λήψης: 23 Ιουνίου 1993. 
Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΠ 11/428 της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 

 

Β). Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα: Diplome d’ Etudes Approfondies (DEA) «Ιστορία και Πολιτισμός του 
βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου» (Κέντρο Σπουδών και Ερευνών Ιστορίας και Βυζαντινού 

Πολιτισμού και Χριστιανικής Εγγύς Ανατολής, Πανεπιστήμιο Paris I – Sorbonne). Θέμα διατριβής: 

Les socialistes absorbés par les libéraux: le cas d’Alexandros Papanastassiou (1908-1936). Βαθμός 

Λίαν Καλώς. Ημερομ. Λήψης: 12 Ιουνίου 1987. Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΠ. 11/125 της 10ης 
Φεβρουαρίου 1988. 

 

Γ). Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 
Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση». Βαθμός Λίαν Καλώς (6,90). Ημερομ. Απονομής: 20 Νοεμβρίου 1999. 

 
Δ). Βασικές Σπουδές: Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Βαθμός Καλώς. 

Ημερομ. Λήψης: 17 Οκτωβρίου 1983. 

 

2.2. Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων 
 

Από 15.04.1998 έως 15.02.1999: Παρακολούθηση όλων των σεμιναριακών μαθημάτων της 
Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑΑΕ) και εκπόνηση 

συνολικά έξι εργασιών, όπως προέβλεπε η Θεματική Ενότητα. Βαθμός εργασιών κατά μ.ό.: 9 (εννέα).  

 

Από 03.1990 έως 06.1990 και από 11.1990 έως 05.1991: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
σεμιναρίων για υποψήφιους διδάκτορες με θέμα: «Προβληματισμοί και υποθέσεις έρευνας γύρω από 

τον ελληνικό  κοινωνικό σχηματισμό κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (περίοδος από την Ελληνική 

Επανάσταση μέχρι το Μεσοπόλεμο)». Διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας. 
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Από 10.1985 έως 05.1987: Παρακολούθηση των σεμιναρίων και μαθημάτων του ΠΜΣ (DEA) 

«Ιστορία και Πολιτισμός του βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου» (καθηγητές H. Arhweiler, Σπ. 
Ασδραχάς, G. Saunier): α) Ελληνική κοινωνία και οικονομία από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, β) 

Ιστορική Γεωγραφία (πρακτικό μάθημα). 

 

Από 10.1985 έως 06.1986: Παρακολούθηση των σεμιναρίων του ΠΜΣ (DEA) «Συγκριτική 

Πολιτική» (Κέντρο Συγκριτικής Ανάλυσης των Πολιτικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Paris I – 

Sorbonne). Τα μαθήματα αυτά ήταν: α) Πολιτική Κοινωνιολογία, β) Το κοινωνικό και οικονομικό 

σύστημα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, γ) Συγκριτική στα  πολιτεύματα των δυτικών χωρών, 
δ) Συγκριτική κοινωνιολογία των κομμουνιστικών κομμάτων, ε) Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία 

στο 19ο και 20ό αιώνα. 

 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

3.1. Διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
Α). Από Μάϊο 2019 έως σήμερα: Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών» στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 3848/30-04-

2020 (ΦΕΚ 1975/22-05-2020 τ. Β) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 
Μαθήματα κατά τα ακαδ. έτη 2022-2023 και 2021-2022: Μεθοδολογία Έρευνας, Κοινωνική 

Δημογραφία (χειμ. εξαμ.), Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Ασφάλιση (εαρ. εξαμ.). 

 
Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2020-2021: Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Δημογραφία (χειμ. 

εξαμ.), Κοινωνική Ασφάλιση, Μεθοδολογία Έρευνας (εαρ. εξαμ.). 

 

3.2. Διδακτικό έργο στο ΤΕΙ Πελοποννήσου 

 
Α). Από 26 Σεπτεμβρίου 2001 έως τον Μάϊο 2019: Μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας 

Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών» στο Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. Φ1/Ε5/644/6-6-
01 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 202/τ. ΝΠΔΔ/13-9-01) – 

πρώην Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Η θέση μετετράπη σε προσωποπαγή 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/Ε5/2399/17-10-2001 (ΦΕΚ 
1428/τ. Β'/22-10-01). Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή προσωποπαγούς θέσης 

βάσει του υπ’ αριθμ. Φ2/135315/Ε5/15-12-2003 του Υπουργείου Παιδείας. Η θέση μετετράπη σε 

τακτική θέση Καθηγητή ΤΕΙ (ΦΕΚ 181/τ. ΝΠΔΔ/26-7-2005). 

 
Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2019-2020: Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Δημογραφία (χειμ. 

εξαμ.), Κοινωνική Ασφάλιση, Μεθοδολογία Έρευνας (εαρ. εξαμ.). 

 
Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2018-2019: Κοινωνική Πολιτική (χειμ. εξαμ.), Κοινωνική Ασφάλιση 

(εαρ. εξαμ.). 

 
Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2017-2018: Κοινωνική Ασφάλιση (χειμ. εξαμ.), Κοινωνική Πολιτική 

(εαρ. εξαμ.). 

 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2016-2017: Κοινωνική Ασφάλιση, Μεθοδολογία Έρευνας (χειμ. 
εξαμ.). 
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Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2015-2016: Κοινωνική Ασφάλιση, Μεθοδολογία Έρευνας (χειμ. 

εξαμ.) και Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Δημογραφία (εαρ. εξαμ.). 
 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2014-2015: Κοινωνική Δημογραφία, Κοινωνική Ασφάλιση, 

Μεθοδολογία Έρευνας (χειμ. εξαμ.) και Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Δημογραφία (εαρ. εξαμ.). 
 

Μαθήματα κατά τα ακαδ. έτη 2012-2013 και 2013-2014: Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Μεθοδολογία Έρευνας (χειμ. εξαμ.) και Κοινωνική Ασφάλιση, 

Κοινωνική Δημογραφία, Κοινωνικές Ανισότητες και Αποκλεισμός (εαρ. εξαμ.). 
 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2011-2012: Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, Κοινωνική Πολιτική, 

Κοινωνική Δημογραφία, Κοινωνική Ασφάλιση (χειμ. εξαμ.) και Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνική 
Δημογραφία, Κοινωνικές Ανισότητες (εαρ. εξαμ.). 

 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2009-2010: Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Πολιτικοί και 

Κοινωνικοί Θεσμοί, Κοινωνική Ασφάλιση (το επόμενο ακαδ. έτος 2010-2011 δεν αναφέρεται λόγω 
απουσίας σε εκπαιδευτική άδεια). 

 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2008-2009: Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Οργάνωση και 
Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 

Μαθήματα κατά τα ακαδ. έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008: 

Ιστορία των Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. 

 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2002-2003: Κοινωνική Πρόνοια, Ιστορία των Πολιτικών και 

Κοινωνικών Θεσμών, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. 
 

Μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2001-2002: Κοινωνική Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση, Ιστορία των 

Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Κοινωνική Πολιτική των 
Ο.Τ.Α. (εαρινό εξάμηνο). 

 

Β). Εαρινό εξαμ. Ακαδ. Έτους 2000-2001: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Καλαμάτας. Μαθήματα: Κοινωνική Πρόνοια, Κοινωνική 

Ασφάλιση, Ιστορία των Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών. 

 

Γ). Ακαδ. Έτη 1996-2001: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας, ΤΕΙ Καλαμάτας. Μαθήματα: Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση (1996-2000), 

Γενική Κοινωνιολογία (1998-2000), Διοικητική Πρακτική Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας (1995-

2000), Υγειονομική και Κοινωνική Πολιτική (1998). 
 

Δ). Ακαδ. Έτη 1997-2001: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ΤΕΙ Καλαμάτας. Μάθημα: Κοινωνική Πολιτική των ΟΤΑ. 

 

Ε). Ακαδ. Έτη 1990-1996: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Μαθήματα: Εργασιακές 

Σχέσεις (1990-94), Διοίκηση Προσωπικού Μονάδων Υγείας (1992-94), Δημόσια Διοίκηση (1991-95), 
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας (1992-96), Διοικητική Πρακτική 

Νοσηλευτικών Μονάδων (1992-93), Διοικητική Πρακτική Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας (1995-

96). 
 

Στ). Ακαδ. Έτη 1993-1996: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ 

Καλαμάτας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Μάθημα: Αγροτική Κοινωνιολογία και 

Ανάπτυξη. 
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3.3. Διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
 

3.3.1. Διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση της 

Υγείας» (2005-2006 και 2006-2007) (συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΤΕΙ 

Πειραιώς) 

 
Α) Διδασκαλία του μαθήματος «Νομικό Πλαίσιο και Ιστορική Εξέλιξη Συστημάτων Υγείας και 

Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», γ' εξαμ. σπουδών, ακαδ. έτος 

2005-2006 (ένα εξαμ.) 
 

Β) Διδασκαλία του μαθήματος «Νομικό Πλαίσιο και Ιστορική Εξέλιξη Συστημάτων Υγείας και 

Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», γ' εξαμ. σπουδών, ακαδ. έτος 
2006-2007 (ένα εξαμ.) 

 

3.3.2. Διδακτικό και διοικητικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

«Ιστορική Δημογραφία» (2004 - 2021) (Διιδρυματικό ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 

Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Πελοποννήσου) 

 

3.3.2.α. Διδακτικό έργο 

 
Το ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ 
Πελοποννήσου (στο παρελθόν συμμετείχε και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδος) Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2004 και διήρκεσε έως και το ακαδ. έτος 2020-2021 (βλ. 

http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/). 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ η διδασκαλία μου περιελάμβανε τα εξής μαθήματα: 
 1. Οικονομικο-ιστορική ανάλυση της μετανάστευσης 

 2. Πληθυσμοί στον αγροτικό χώρο στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα 

3. Εθελούσιες και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα 
4. Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. 

 

3.3.2.α. Διοικητικό έργο 

 
Από την 02.09.2014 έως την ολοκλήρωση του ΠΜΣ (2021): Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Ειδική Διιδρυματική 

Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. 

 

3.3.3. Διδακτικό και διοικητικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

«Τεχνο-οικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» (2018-2019, Τμήμα ΔΕΟ του ΤΕΙ 

Πελοποννήσου – 2020-2021, Τμήμα ΔΕΟ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) 

 

3.3.3.α. Διδακτικό έργο 
 

Ακαδ. Έτος 2018-2019: Διδασκαλία των μαθημάτων «Μεθοδολογία Έρευνας» (χειμ. εξαμ.) και 
«Εργασιακές Σχέσεις και Υπαλληλικό Δίκαιο» (εαρ. εξαμ.). 

 

Ακαδ. Έτος 2020-2021: Διδασκαλία των μαθημάτων «Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση» (χειμ. εξαμ.) 

και «Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (εαρ. εξαμ.). 
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3.3.3.β. Διοικητικό έργο 

 
Από την 17.09.2018 έως σήμερα: Μέλος της πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ. 

 

 

3.4. Συμμετοχή σε Επιτροπές Εξέτασης και Βαθμολόγησης Διδακτορικών Διατριβών 
 

1. Πυρινός Δημήτρης, Η εκπαίδευση στη Βέροια: Από την Κοινότητα στο Κράτος – Δημογραφία και 

Διοίκηση (1889-1929), Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2012 (: υποστήριξη την 

21.11.2012). 

 

2. Στιάστνα Μπλάνκα, L’image de la Grèce moderne propose aux voyageurs Français dans les 

Guides Joanne et les Guides Bleus (1861-1959), Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 

2013 (: υποστήριξη την 29.05.2013). 

 

3. Μαρσέλου Αδαμαντία, Οι ασθένειες της ελονοσίας και της φυματίωσης στον ελλαδικό χώρο κατά τα 

τέλη του 19ου και τα μέσα του 20ου αιώνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2013 (: 

υποστήριξη την 04.12.2013). 

 

4. Σπυροπούλου Ευαγγελία, Μόρος γυναικών στα αρχαία ελληνικά επιγράμματα: Ζητήματα ιστορικής 

δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2014 (: υποστήριξη την 14.01.2014). 

 

5. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης, Δημογραφική αποτύπωση των νοσηλευθέντων στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Κέρκυρας (1838-2000), Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2017 (: 

υποστήριξη την 29.11.2017). 

 

6. Παπαβλασοπούλου Χριστίνα, Η γυναίκα στη Μέση Εκπαίδευση της Κέρκυρας, μέσα από τη 

δημογραφική αποτύπωση του πληθυσμού του Γυμνασίου Θηλέων Κέρκυρας κατά τα έτη 1945-1976, 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2020 (: υποστήριξη την 26.02.2020). 

 

7. Πανταζόπουλος Σταύρος, Θεωρία και πρακτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης: Μελέτη περίπτωσης πέντε Δήμων της Αττικής, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο - Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 2020 (: υποστήριξη την 06.03.2020). 

 

8. Ντάσιος Νικόλαος, Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή: Προς 

έναν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φεντεραλισμό, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 

2020 (: υποστήριξη την 06.03.2020). 

 

9. Παπακώστας Κωνσταντίνος, «Δημογραφικά Στοιχεία των κληρικών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας την περίοδο 1866-2016», Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2020 (: 

υποστήριξη την 11.11.2020). 

 

3.5. Μέλος λοιπών Επιτροπών επίβλεψης και βαθμολόγησης εργασιών/ διατριβών 

 
- Συμμετοχή σε τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης διδακτορικών διατριβών (αριθμός): τέσσερις (4) 

 

- Επίβλεψη εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (αριθμός): τριάντα (30) 
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- Συμμετοχή στην Επιτροπή βαθμολόγησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (αριθμός): είκοσι 

δύο (22) 
 

- Επίβλεψη εκπόνησης προπτυχιακών εργασιών (αριθμός): εκατόν οκτώ (108) 

 
- Συμμετοχή στην Επιτροπή βαθμολόγησης προπτυχιακών εργασιών (αριθμός): εκατόν εβδομήντα 

(170) 

 

3.6. Διδακτικό έργο στη Σχολή Ικάρων 

 
Ακαδ. Έτη 1997-1998 και 1998-1999: Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ικάρων. Μάθημα: Αρχές 

Πολιτικών Επιστημών. 

 

 

4. ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Α). Ακαδ. Έτη 1997-1998: ΟΕΕΚ - ΙΕΚ Καλαμάτας, Ειδικότητες Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 

(χειμ. εξαμ.) και Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης (εαρ. εξαμ.). Μάθημα: Αρχές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Ι.  
 

Β). Ακαδ. Έτη 1994-1996: ΟΕΕΚ - ΙΕΚ Καλαμάτας, Ειδικότητες Διοικητικό και Οικονομικό 

Στέλεχος Επιχειρήσεων και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου. Μαθήματα: Αρχές Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Ι και Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙ. 

 

Γ). 1993 και 1996: Συμμετοχή σε Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο την 
επαγγελματική κατάρτιση. Κύκλοι Σεμιναρίων: α/ "Διοικητική Πρακτική Επιχειρήσεων", ΤΕΙ 

Καλαμάτας, Μάρτιος 1993, β/ "Ο Ανθρώπινος Παράγων στην Εργασία", ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ, Ρόδος, 

Απρίλιος 1996. 

 
 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

5.1 Σημαντικότερο Διοικητικό Έργο – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

Α. Από 02.02.2023 έως σήμερα: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων 

(απόφαση υπ’ αριθμ. 620 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΦΕΚ της 02.02.2023, τ. 

β’, αρ. 500). 

 

Β. Από 13.09.2019 έως 01.02.2023: Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης (υπ’ αριθμ. 7647 δ.π. του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΦΕΚ της 13.09.2019, τ. ΥΟΔΔ, αρ. 734). 

Με την ιδιότητα του Κοσμήτορα, συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στα όργανα διοίκησης: 
1. Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 

2. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 

3. Επιτροπή Δεοντολογίας 
4. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας 

 

5.2 Σημαντικότερο Διοικητικό Έργο - ΤΕΙ Πελοποννήσου 

 
Από τον Δεκέμβριο 2017 έως την κατάργηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ως νομικού προσώπου 

(05.2019): 

 

Κοσμήτωρ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 

Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας (μονοτμηματική σχολή) 
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Με αυτή την ιδιότητα, συμμετοχή στα εξής όργανα διοίκησης: 

1. Σύγκλητος του ΤΕΙ-Π (από 15.12.2017) 
2. Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) (από 

17.01.2018) 

3. Επιτροπή Δεοντολογίας (από 07.06.2018) 
4. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (από 14.03.2018) 

5. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (από 05.02.2018) 

6. Σπουδαστική Λέσχη (από 25.09.2018). 

 
Ακαδ. έτος 2016-2017 (Ιούλιος 2016): 

 

Μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πελοποννήσου (εσωτερικό μέλος με εκλογή από τα μέλη ΔΕΠ του 
Ιδρύματος). Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου (το Συμβούλιο δεν λειτούργησε ποτέ, λόγω αλλαγής της 

σχετικής νομοθεσίας). 

 

Μάϊος 2013 – Νοέμβριος 2017: 

 

Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου (απόφαση Προέδρου 

ΤΕΙ-Κ της 22.05.2013). 

 
Ακαδ. έτος 2004-2005 έως και ακαδ. έτος 2008-2009 (Σεπτ. 2004 – Αύγ. 2009): 

 
Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας. 
 

Ακαδημαϊκά Έτη 2003-2004 και 2004-2005: 

 

Μέλος της Επιτροπής Ερευνών (Ειδικός Λογαριασμός, απόφαση υπ’ αριθμ. 4/29-1-2004 του 

Συμβουλίου του ΤΕΙ-Κ). 

 
Ακαδημαϊκά Έτη 2001-2002, 2002-2003 και 2003-2004: 

 
Α). Υπεύθυνος του Τομέα Διοικητικών Μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας. 

Β). Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 
Γ). Πρόεδρος της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών και Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμ. 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

Δ). Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διανομής διδακτικών σημειώσεων του Τμ. Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 
Ε). Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (απόφαση υπ’ αριθμ. 4/24-1-2002, Θέμα 18ο του Συμβουλίου 

του ΤΕΙ-Κ). Σημαντικότερες δραστηριότητες: α) Κύριος Εισηγητής για την αναμόρφωση του 

Κανονισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Κ, β) Τακτικές εισηγήσεις για την ανανέωση του έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης και την ανανέωση των συνδρομών σε επιστημονικά περιοδικά. 

Στ). Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας Τακτικών Διαγωνισμών του ΤΕΙ-Κ για τα 

οικονομικά έτη 2002, 2003 και 2004. 
 

Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003: 

 

Α). Πρόεδρος της Επιτροπής επεξεργασίας σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Καλαμάτας 
(απόφαση υπ’ αριθμ. 6/7-3-2002, Θέμα 42ο του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Κ).  

Β). Μέλος της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής 

(πρώην Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, απόφαση υπ’ αριθμ. 26/31-10-2002, Θέμα 
19ο του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Κ). 

Γ). Μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΤΕΙ-

Κ (απόφαση υπ’ αριθμ. 6/7-3-2002, Θέμα 43ο του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Κ). 
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Δ). Πρόεδρος της Επιτροπής Επεξεργασίας Προτάσεων Βελτίωσης του Κανονισμού Σπουδών του 

ΤΕΙ-Κ εκ μέρους του Τμ. ΔΜΥ-Π (απόφαση υπ’ αριθμ. 1/4828/7-12-2001 του Προϊσταμένου του 
ΤΔΜΥ-Π). 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002:  
 

Α). Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων - Μετεγγραφών Εσωτερικού για το Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (πρώην Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, 

απόφαση υπ’ αριθμ. 24/11-10-2001 του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Κ). 
Β). Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Διδακτικών Σημειώσεων του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. 

Γ). Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Προγράμματος ηλεκτρονικής διοίκησης για την εξυπηρέτηση 
διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος (απόφαση υπ’ αριθμ. 24/11-10-2001, Θέμα 36ο του Συμβουλίου 

του ΤΕΙ-Κ). 

Δ). Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας. 
Ε). Ευθύνη εποπτείας εργαστηριακών αιθουσών (Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/1804 του Διευθυντή 

ΣΔΟ). 

 

 

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

6.1 Επαγγελματική και Ερευνητική Δραστηριότητα 

 
Από 01.08.2004 έως 30.12.2007: Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης «Ψηφιακή Αξιοποίηση 

Αρχείου του Ιδρύματος Γληνού». Η πράξη είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3, Κωδικός Ο.Π.Σ. 95095). 

 

Το έργο είχε στόχο την αξιοποίηση του πολύ σημαντικού για τα Ελληνικά Γράμματα, πολύτιμου για 

την πρόσφατη Ελληνική Ιστορία, πλούσιου και εν πολλοίς αδημοσίευτου αρχειακού υλικού του 
Ιδρύματος Γληνού (υλικού των Δημήτρη και Ανδρέα Γληνού). Στο έργο έγινε ψηφιοποίηση και 

ενδελεχής τεκμηρίωση σημαντικού μέρους του Αρχείου του Ιδρύματος και επιπρόσθετα, 

δημιουργήθηκε δικτυακός κόμβος που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο άμεση πρόσβαση στο υλικό 
αυτό. 

 

Από 01.01.1996 έως 14.05.2001: Ειδικός σύμβουλος στην ανάλυση κοινωνικών και δημογραφικών 
δεδομένων στην Εταιρεία Ερευνών VPRC. Σημαντικότερες έρευνες κατά το εν λόγω διάστημα:  

• Έρευνα για την εκλογική συμπεριφορά (Εκλογική Περιφέρεια Αθήνας, Μάρτιος 1996)  

• Έρευνα στην Επαρχία Κυνουρίας Αρκαδίας για τους παλιννοστούντες Βορειοηπειρώτες (Επαρχία 

Κυνουρίας Αρκαδίας, Απρίλιος και Μάϊος 1996) 

• Πολιτικό βαρόμετρο «Η Δικτατορία της 21ης Απριλίου: συλλογική μνήμη της ελληνικής 

κοινωνίας» (Πανελλαδική, Μάρτιος 1997) 

• Μισθωτοί, εργαζόμενοι και συνδικάτα στην Ελλάδα (Π.Σ. Πρωτευούσης, Απρίλιος 1997) 

• Έρευνα Διακυβέρνησης (Πανελλαδική, Ιούνιος 1998) 

• Έρευνα Ζήτησης - Φοίτησης σε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Βόλος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1998) 

• Περιοδική Έρευνα Πολιτικών και Κοινωνικών Τάσεων (Πανελλαδική, Ιανουάριος 1999) 

• Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στις Ευρωεκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πανελλαδική, 
Απρίλιος 1999) 

• Προεκλογική Έρευνα Πολιτικών & Κοινωνικών Τάσεων (Πανελλαδική, Μάιος 1999) 

• Η διαβίωση στα Δημόσια Νοσοκομεία (Π.Σ. Πρωτευούσης, τηλεφωνική, Ιούλιος 1999) 

• Περιοδική Έρευνα Πολιτικών και Κοινωνικών Τάσεων (Πανελλαδική, Σεπτέμβριος 1999) 

• Αξίες - Στάσεις & Αντιλήψεις της Ελληνικής Νεολαίας (Πανελλαδική, Οκτώβριος 1999) 
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• Περιοδική Έρευνα Πολιτικών και Κοινωνικών Tάσεων (Πανελλαδική, Δεκέμβριος 1999). 

 

Απρίλιος 1995 - Νοέμβριος 1995: Διευθυντής Σπουδών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) ΑΚΜΩΝ. Κυριότερα προγράμματα που ασχολήθηκε το ΚΕΚ αυτή την περίοδο: Κοινωνικός 

Αποκλεισμός, HORIZON, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Ενδοεπιχειρησιακή 

Κατάρτιση ΟΑΕΔ - 1995. 
 

Ακαδ. Έτη 1986-1989: Ένταξη και αντίστοιχη απασχόληση στα ερευνητικά προγράμματα του 

Κέντρου Σπουδών και Ερευνών Ιστορίας του Βυζαντινού Πολιτισμού και Χριστιανικής Εγγύς 

Ανατολής του Πανεπιστημίου Paris I, Sorbonne. 

 

6.2 Ερευνητική Δραστηριότητα στο Πλαίσιο του ΤΕΙ Πελοποννήσου 
 

Σεπτέμβριος 2004 – Αύγουστος 2006: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κοινοτικού Προγράμματος 

«Διερεύνηση της γυναικείας απασχόλησης στον Ν. Μεσσηνίας και σχεδιασμός μοντέλου ένταξης – 
επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας». Το Πρόγραμμα είχε ενταχθεί στη χρηματοδότηση 

των πράξεων «Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)». 

 
Η έρευνα είχε ως στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της ένταξης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Η πρόταση αφορούσε κατ’ αρχήν την αποτύπωση της δομής ανεργίας / απασχόλησης των 

γυναικών στο Νομό Μεσσηνίας, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκε μοντέλο πρόβλεψης επαγγελμάτων με 

αναμενόμενη ζήτηση στο νομό, το οποίο εξειδικεύτηκε στις ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού. 
 

Ακαδ. Έτη 2002-03, 2003-04 και 2004-2005: Μέλος της ομάδας εργασίας του ερευνητικού 

προγράμματος ««Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ-Κ» (ΕΠΕΑΕΚ, Β' ΚΠΣ). 

Επιστημονικός Υπεύθυνος στα εξής Πακέτα Εργασίας: 

• ΠΕ 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογή 

του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας. 

• ΠΕ 12: Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Συμμετοχή στα εξής Πακέτα Εργασίας: 

• ΠΕ 1: Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το υφιστάμενο 
πρόγραμμα σπουδών. 

• ΠΕ 2: Καταγραφή των φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

υπηρεσιών της Υγείας και της Πρόνοιας. 

• ΠΕ 3: Αναζήτηση και ανάλυση προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων από τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• ΠΕ 4: Συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα τριτοβάθμιων ιδρυμάτων του εσωτερικού. 

• ΠΕ 5: Προσδιορισμός των στόχων του νέου προγράμματος σπουδών. 

• ΠΕ 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογή 
του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας. 

• ΠΕ 12: Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

• ΠΕ 13: Σχεδιασμός, κατάρτιση και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος σπουδών. 

• ΠΕ 14: Αξιολόγηση του νέου προγράμματος σποδών. 

• ΠΕ 15: Προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος. 

 

Ιούνιος – Οκτώβριος 2003:  Μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας του ερευνητικού 
προγράμματος «Μελέτη Θεσμικού πλαισίου Κοινωνικών Επιχειρήσεων». Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας του ΤΕΙ-Κ ως εταίρου στη σύμπραξη της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL «Σύμφωνο 
προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Αιτωλοακαρνανία». 
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Απρίλιος - Ιούνιος 2002: Μέλος της Επιτροπής για την Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Ανάπτυξης του ΤΕΙ Καλαμάτας (θεματική ενότητα «Διεθνής Προσανατολισμός»). 
 

Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2001: Μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας του ερευνητικού 

προγράμματος «Μελέτη αγοράς εργασίας Νομού Μεσσηνίας» που ολοκληρώθηκε από τον 
Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το ΤΕΙ Καλαμάτας. 

 

Ακαδ. Έτη 1998-99 και 1999-2000: Μέλος της ομάδας εργασίας του ερευνητικού προγράμματος 

«Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
του ΤΕΙ Καλαμάτας» (ΕΠΕΑΕΚ, Β' ΚΠΣ).  

Συμμετοχή στα εξής Πακέτα Εργασίας: 

• ΠΕ 1Α: Αυτοαξιολόγηση υφιστάμενου Προγράμματος Σπουδών (Σκοποί και στόχοι του Π.Σ., 

προφίλ σπουδαστών, εποπτικά μέσα) 

• ΠΕ 1Γ: Αυτοαξιολόγηση υφιστάμενου Προγράμματος Σπουδών (Έρευνα αγοράς για την 
αξιολόγηση του υφιστάμενου Προγράμματος Σπουδών) 

• ΠΕ 2: Έρευνα αγοράς στο χώρο της διοίκησης και διαχείρισης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

• ΠΕ 5: Κατάρτιση του Νέου Προγράμματος Σπουδών 

• ΠΕ 6: Βιβλιογραφική υποστήριξη του Νέου Προγράμματος Σπουδών 

• ΠΕ 10: Παραγωγή σύγχρονου εποπτικού υλικού για την υποστήριξη του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών. 

 

 

7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

7.1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
 
Mavreas K. and Choumerianos Em., «Marxist Orthodoxy And Revisionism During The Interwar 

Period: European Social Democracy And Greek Influence», περ. Archives of Economic History, Vol. 

XXV, No. 2, 2013, σ. 39-59. 
 

Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό 

χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1956-1975», περ. Ιόνιος Λόγος, τομ. Δ', 2013, σ. 75-104. 

  
Μαυρέας Κ., Οικονόμου Χ. και Σταυρουλάκης Δ., «Οι τοπικές οικονομίες και η διάσταση του φύλου 

στην αγορά εργασίας: η περίπτωση του Νομού Μεσσηνίας», περ. Επιθεώρηση Οικονομικών 

Επιστημών, αρ. 16, 2009, σ. 61-76 (η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Κοινοτικού 
Προγράμματος «Διερεύνηση της γυναικείας απασχόλησης στον Ν. Μεσσηνίας και σχεδιασμός 

μοντέλου ένταξης – επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας», Πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι: 

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)». 

 
Stavroulakis D., Kalantonis P., Oikonomou C. and Mavreas K., «Social Capital, Small Business and 

Entrepreneurship in Messinia: An Empirical Study», περ. Archives of Economic History, Vol. XX, No. 

2, 2008, σ. 113-137. 
 

Μαυρέας Κ., Οικονόμου Χ. και Σταυρουλάκης Δ., «Τάσεις γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας 

στην Ελλάδα: η περίπτωση του Νομού Μεσσηνίας», περ. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης 
Έρευνας,Vol. XI, Νο 2, 2006, σ. 157-180 (η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Κοινοτικού 

Προγράμματος «Διερεύνηση της γυναικείας απασχόλησης στον Ν. Μεσσηνίας και σχεδιασμός 

μοντέλου ένταξης – επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας», Πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι: 

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)». 
 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Αγροτικός κόσμος και ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα στην Ελλάδα του 

μεσοπολέμου», περ. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, αρ. 40, Φθινόπωρο 2004, σ. 51-78. 
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Patronis V. & Mavreas K., “Agricultural Cooperative Organizations in Greece during the 20th century: 
A Critical Overview”, περ. Journal of Rural Cooperation, 32 (1), 2004, σ. 51-62. 

 

Μαυρέας Κ., «Η Τεχνολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι νέες εξελίξεις: Ιδέες και Προτάσεις για 
την Αναμόρφωσή της», περ. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Vol. VIII, No. 1, 2003, 

σ. 77-98. 

 
Μαυρέας Κ., «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες 

στην Ελλάδα», περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αρ. 96-97, Αθήνα 1998, σ. 185-218. 

 
Μαυρέας Κ., «Κοινωνική Πολιτική και Ιδεολογία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: επιδράσεις και 

εξελίξεις με αφορμή το ζήτημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων», περ. Θέσεις, αρ. 64, Αθήνα 1998, σ. 

121-155. 

 
Μαυρέας Κ., «Όψεις εκπροσώπησης εργατικών συμφερόντων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: η 

περίπτωση της ‘παράταξης Στρατή’», περ. Θέσεις, αρ. 49, Αθήνα 1994, σ. 101-122. 

 

7.2. Βιβλία 
 

Μπιτσάνη Ε., Μαυρέας Κ., Σωτηρόπουλος Δ. και Τσέκος Θ. (επιμ.), Θεσμοί και Πολιτικές τον καιρό 

της κρίσης: Διοίκηση, Κοινωνία, Υγεία και οι επιπτώσεις της κρίσης, Παπαζήσης – Δημόσια Πολιτική 

& Θεσμοί αρ. 7, Αθήνα 2018. 

 
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Τσιάμης Κ., Μαυρέας Κ. και Αθανασοπούλου Ι., Δημογραφική προσέγγιση της 

νοσηλευτικής κίνησης του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 

(1927-12939) - Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, τομ. 7, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012. 
 

Μαυρέας Κ. και Μπουμπούς Γ. (επιμ.), Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού: μελέτες για το έργο του και 

ανέκδοτα κείμενά του, Παπαζήσης, Αθήνα 2003 (εμπλουτισμένη επανέκδοση της έκδοσης του 1946). 
 

Μαργαρίτης Γ., Μαρκέτος Σπ., Μαυρέας Κ. και Ροτζώκος Ν., Ελληνική Ιστορία: Νεότερη και 

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, τομ. Γ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999. Το βιβλίο 

χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στην Θεματική Ενότητα «Ελληνική Ιστορία» του 

Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». 
 

7.3. Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους 
 

Βερναρδάκης Χρ. και Μαυρέας Κ., «Από τα ‘κόμματα της αντιπροσώπευσης’ στα ‘κόμματα του 

κράτους’: μια αποτίμηση των επιπτώσεων της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων 

στη μεταπολιτευτική Ελλάδα», στο Πασσάς Α., Σωτηρόπουλος Δ., Τριανταφυλλοπούλου Αθ. και 
Τσέκος Θ. (επιμ.), Οι θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου 

(Πρακτικά Συνεδρίου), Παπαζήσης, Αθήνα 2016, σ. 425-448. 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό 
χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1971-1998», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής 

Δημογραφίας, τομ. 12, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2014, σ. 11-31. 

 
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι., Μαυρέας Κ. και Πανταζόπουλος Στ., «Η φυσική κίνηση του 

πληθυσμού στα Ιόνια Νησιά κατά τον 20ό αιώνα», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής 

Δημογραφίας, τομ. 12, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2014, σ. 75-87. 
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Ανωγιάτης-Pelé Δ. και Μαυρέας Κ., «Αστικός και αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα κατά το πρώτο 

ήμισυ του 20ου αιώνα: μια σύντομη αποτίμηση της πληθυσμιακής ενδυνάμωσης των αστικών 
κέντρων», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, τομ. 6, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

Κέρκυρα 2011, σ. 137-190. 

 
Ανωγιάτης-Pelé Δ. Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό 

χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής 

Δημογραφίας, τομ. 6, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2011, σ. 11-41. 

 
Βερναρδάκης Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην 

Ελλάδα, 1990-2004». Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση 

συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 2007, σ. 37-53. 
 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις των αγροτικών 

συνεταιρισμών στην περίοδο του μεσοπολέμου». Παναγιωτόπουλος, Δ. και Σωτηρόπουλος, Δ. (επιμ.), 

Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 2007, σ. 190-210. 

 
Σταυρουλάκης Δ., Καλαντώνης Π., Μπιτσάνη Ε. και Μαυρέας Κ., «Η Συμβολή της Κατάρτισης στην 

Ανεύρεση Εργασίας: η περίπτωση των γυναικών του Ν. Μεσσηνίας», Εισήγηση στο 3ο Επιστημονικό 

Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη, ΤΕΙ Ηπείρου – Σχολή Διοίκησης και 
Οικονομίας, Πρέβεζα 2006, σ. 151-164. 

 

Μπιτσάνη Ε., Μιχαλόπουλος Χ., Πανάγου Β., Τριανταφυλλοπούλου Αθ. και Μαυρέας Κ., 
«Διερεύνυση Δημιουργίας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στον Τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας στην Ορεινή Ναυπακτία», Εισήγηση στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση 

και Οικονομική Ανάπτυξη, ΤΕΙ Ηπείρου – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Πρέβεζα 2006, σ. 179-
199. 

 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Νέες Μορφές Κοινωνικής Οικονομίας: Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και 

Ελληνικές Αδράνειες», Εισήγηση στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνική Οικονομία 
ανάμεσα στο Τοπικό και το Παγκόσμιο, ΤΕΙ Μεσολογγίου – Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σ. 253-279. 

 
Μαυρέας Κ., «Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απασχόληση των αποφοίτων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων 

στην Ελλάδα», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004: Εκλογές, Κόμματα, 

Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 426-451. 
 

Οικονόμου Χαρ. και Μαυρέας Κ., «Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα: η περίπτωση των 

ατόμων με αναπηρία», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004: Εκλογές, 
Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 317-355. 

 

Μαυρέας Κ., «Όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα: η περίπτωση του νομού 
Αττικής», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, 

Ινστιτούτο V-PRC 2002, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σ. 171-198. 

 

Μαυρέας Κ., «Ενδεικτικό θεματολογικό ευρετήριο», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη 
στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 2001, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2000, σ. 281-

309. 

 
Μαυρέας Κ., «Ενδεικτικό θεματολογικό ευρετήριο», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη 

στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 1999-2000, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1999, σ. 

383-414. Μέρος του ευρετηρίου αναδημοσιεύτηκε στο περ. Ρεύματα, αρ. 5, Αθήνα 2000, σ. 84-103. 
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Μαυρέας Κ., «Η πολιτική οργάνωση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1922-
1936», στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Νεοελληνική κοινωνία: ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, 

εκδ. Κριτική, Αθήνα 1993, σ. 119-147. Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο του 

μαθήματος «Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

 

7.4. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες 

 
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό 
χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1971-1998». 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και 

Θεσμών με θέμα: Συνέχειες και Ασυνέχειες στο Ελληνικό Κράτος, την Οικονομία, και την Κοινωνία: 

1945-2012. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 13-15 Δεκεμβρίου 2012. 

 
Βερναρδάκης, Χρ. και Μαυρέας, Κ., «Από τα ‘κόμματα της αντιπροσώπευσης’ στα ‘κόμματα του 

κράτους’. Μια αποτίμηση των επιπτώσεων της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων 
στη μεταπολιτευτική Ελλάδα». 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών με θέμα: 

Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης – Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου. ΑΤΕΙ Καλαμάτας, 

Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρίου 2011. 
 

Σταυρουλάκης, Δ., Καλαντώνης, Π., Μπιτσάνη, Ε. και Μαυρέας, Κ., «Η συμβολή της κατάρτισης 

στην ανεύρεση εργασίας: η περίπτωση των γυναικών του Νομού Μεσσηνίας». Επιστημονικό 

Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, 
3ο Διεθνές Συνέδριο, Πρέβεζα 26-27 Μαΐου 2006 (η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Κοινοτικού Προγράμματος «Διερεύνηση της γυναικείας απασχόλησης στον Ν. Μεσσηνίας και 

σχεδιασμός μοντέλου ένταξης – επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας», Πρόγραμμα 
«Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)». 

 

Μπιτσάνη Ε., Μιχαλόπουλος Χ., Πανάγου Β., Τριανταφυλλοπούλου Αθ. και Μαυρέας Κ., 

«Διερεύνυση Δημιουργίας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στον Τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας στην Ορεινή Ναυπακτία». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση και οικονομική 

ανάπτυξη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, 3ο Διεθνές Συνέδριο, Πρέβεζα 26-27 Μαΐου 

2006 (η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος ««Επιχειρηματικότητα 
στην ορεινή Ναυπακτία», Πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ 

(ΕΕΟΤ)». 

 
Βερναρδάκης, Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην 

Ελλάδα, 1990-2004». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και 

οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, 10ο Επιστημονικό 

Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαΐου 2005. 

 
Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις των αγροτικών 
συνεταιρισμών στην περίοδο του μεσοπολέμου». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η ελληνική 

αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, 3-5 Νοεμβρίου 2004. 

 
Patronis V., Mavreas K. and Sotiropoulos Y., “New Food Consumption Patterns, New Cooperative 

Patterns and Entrepreneurship: The Case of the "Agri-environmental Group of Western Greece"”. 

Paper presented at the Conference Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of 
Cooperatives in the International Agri-Food Industry, M.A.I.Ch., Chania, Greece, 3-7 September 

2004. Proceedings of the Conference of the European Science Foundation. Διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.foi.dk/coop04.htm. 

 

http://www.foi.dk/coop04.htm
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Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Νέες Μορφές Κοινωνικής Οικονομίας: Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και 

Ελληνικές Αδράνειες». 4ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνική Οικονομία ανάμεσα στο 
Τοπικό και το Παγκόσμιο, ΤΕΙ Μεσολογγίου, 6-7 Ιουνίου 2003 (Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σ. 253-

279). 

 
Patronis V., Mavreas K. and Choumerianos M., “Greek Rural Co-Operatives: Historical 
Developments, Current Problems and Future Perspectives”. Paper presented at the Conference 
Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-
Food Industry, Bad Herrenalb, Germany, 12-16 June 2003. Proceedings of the Conference of the 
European Science Foundation. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.flec. 
kvl.dk/kok/ooop003. 

 

7.5. Συμμετοχή σε Δημοσιευμένες Έρευνες του ΤΕΙ Πελοποννήσου 

 
Συμμετοχή στη «Μελέτη Θεσμικού πλαισίου Κοινωνικών Επιχειρήσεων» (με Ε. Μπιτσάνη και Κ. 

Τσούντα). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ-Κ ως εταίρου στη σύμπραξη της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

EQUAL «Σύμφωνο προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Αιτωλοακαρνανία» και 
δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2003. 

 

Συμμετοχή στη «Μελέτη αγοράς εργασίας Νομού Μεσσηνίας: Πολιτικές Απασχόλησης και 
Χαρακτηριστικά Ανεργίας, έρευνα πεδίου», European Employment Service (EURES) - Οργανισμός 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καλαμάτας, Καλαμάτα, 

Σεπτέμβριος 2001. 
 

Συμμετοχή (με Φ. Δρούμπαλη, Π. Σταθόπουλο και Στ. Σταυρόγιαννη) στη μελέτη «Υφιστάμενη 

Υποδομή Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας (κλειστού και ανοικτού τύπου) της 

Εκκλησίας της Ελλάδος». Η μελέτη ολοκληρώθηκε μετά από συνεργασία ερευνητών προερχομένων 
από τα Τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας και Κοινωνικής 

Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών τον Ιούνιο του 2001. Μέρος της δημοσιεύθηκε στον τόμο «Η μαρτυρία της 

αγάπης: το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος», Κλάδος Εκδόσεων 
Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001. 

 

7.6. Λοιπές Δημοσιεύσεις και Μελέτες 
 

Μαυρέας Κ., «Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας: μια σύντομη 

παρουσίαση», στο Πολύζος Ν. (επιμ.), Η εκπαίδευση και η έρευνα στη Διοίκηση και τα Οικονομικά της 
Υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Πρακτικά Συμποσίου, Καλαμάτα 16-17 Μαϊου 2008, 

Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σ. 23-32. 

 

Μαυρέας Κ., «Τα Αγροτικά Κόμματα (του μεσοπολέμου)», εφ. Ελευθεροτυπία – Τα Ιστορικά, αρ. 185, 
15 Μαΐου 2003, σ. 42-45. 

 

Μαυρέας Κ., «Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του Χαράλαμπου Ανθόπουλου, Προστασία κατά του 
ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης: ένα Συνταγματικό Δίλημμα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

2000», περ. Νομικό Βήμα, τομ. 49, τευχ. 10, Νοέμβριος 2001, σ. 1745-1747. 

 
Μαυρέας Κ., «Βιβλιοπαρουσίαση: Θ. Σακελλαρόπουλος, Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, 

τομ Α’, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999», περ. Κοινωνική Εργασία, αρ. 55, Αθήνα 1999, σ. 177-180. 

 

Μαυρέας Κ., «Βιβλιοπαρουσίαση: Θ. Σακελλαρόπουλος, Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, 
τομ Α’, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999», εφημ. Ελευθερία Καλαμάτας, 22 Αυγούστου 1999. 
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Mαυρέας Κ., «Διαστάσεις της παλιννόστησης στη σημερινή Ελλάδα». Εισαγωγική μελέτη που 

συνόδευσε έρευνα για τους παλιννοστούντες Βορειοηπειρώτες και την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας στην επαρχία Κυνουρίας Αρκαδίας (Ινστιτούτο Ερευνών V - P.R.C. και ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ, 

Πρόγραμμα ΗORIZON, Απρίλιος και Μάϊος 1996, 34 δακτυλ. σελ.). 

 
Μαυρέας Κ., Σημειώσεις στα μαθήματα Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και Αρχές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ΙΙ, (ΟΕΕΚ - ΙΕΚ Καλαμάτας, 1995, 117 δακτυλ. σελ.). 

 

Μαυρέας Κ., «Βιβλιοπαρουσίαση: Θ. Σακελλαρόπουλος, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, εκδ. 
Κριτική, Αθήνα 1993», εφημ. Ελευθερία Καλαμάτας, 10 Ιουνίου 1994. 

 

7.7. Επιστημονικές Εργασίες στο Πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
1. Στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» 

(ΑΑΕ) εκπονήθηκαν και βαθμολογήθηκαν έξι συνολικά ερευνητικές εργασίες: 1. Οι εξελίξεις που 

οδήγησαν στην ανάπτυξη συστημάτων ΑΑΕ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, 2. Η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, 3. Τα στοιχεία της επικοινωνίας, 4. Ο σχεδιασμός των Ομαδικών 
Συμβουλευτικών Συναντήσεων στην ΑΑΕ, 5. Η συγγραφή του διδακτικού υλικού στην ΑΑΕ, 6. Η 

χρήση των εποπτικών μέσων στην ΑΑΕ. Οι εργασίες αυτές βαθμολογήθηκαν κατά μ.ό. με τον βαθμό 

9 (εννέα). 
 

2. Στο πλαίσιο του DEA «Συγκριτική Πολιτική» εκπονήθηκαν και βαθμολογήθηκαν οι εξής 

εργασίες: 1. Η εξέλιξη  της κομμουνιστικής Αριστεράς στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 2. Η 

ιδιαιτερότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης στη σύγχρονη Ελλάδα, 3. Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία: η μετάβαση από την Δικτατορία στη Δημοκρατία. 

 

 

8. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

Γαλλικά - Αγγλικά 
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ΙΙ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 
 

 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

 
Οι σοσιαλιστές στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου 

 
Διδακτορική Διατριβή (964 δακτ. σελ.) 

 

Το ρεύμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού εμφανίστηκε στην Ελλάδα μόλις κατά τη μεσοπολεμική 

περίοδο, με σημαντική καθυστέρηση δηλαδή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη 
διάρκεια της μεσοπολεμικής περιόδου οι Έλληνες σοσιαλιστές προσπαθούν να αντιπαρέλθουν τη 

μειονεκτική θέση στην οποία κατ’ επανάληψη βρέθηκαν. 

 Στο πλαίσιο της διατριβής μελετάται η σοσιαλιστική κίνηση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου 
σε σχέση με τις ιδεολογικές αρχές της Β′ Σοσιαλιστικής Διεθνούς, -η οποία, μετά το 1923, 

αντικαθίσταται από την Σοσιαλιστική Εργατική Διεθνή (ΣΕΔ)-, και διερευνώνται τα βαθύτερα αίτια 

που συνέβαλαν στη μη ανάπτυξη ανάλογου κινήματος στη χώρα την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, 
μελετάται η εξέλιξη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ) τα χρόνια 1918-24, 

περίοδο κατά την οποία οι «σοσιαλδημοκράτες» βρέθηκαν στην ηγεσία του. Εξετάζεται, επίσης, η 

δράση των σοσιαλιστών μέσα στο εργατικό κίνημα κατά το αμέσως επόμενο διάστημα 1924-31, 

καθώς και τα σοσιαλιστικά κόμματα που εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή την ίδια περίοδο, ως 
αποτέλεσμα των διασπάσεων του ΣΕΚΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος. Μελετώνται, ακόμη, 

ζητήματα σχετικά με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΚΕ), όπως ο ιδεολογικός χαρακτήρας του, η 

οργανωτική δομή του, η σύνδεσή του με τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό ή οι συμμαχίες που προώθησε με 
κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ) ή 

οργανώσεις, όπως η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Τέλος, διερευνώνται η 

απήχηση των Ελλήνων σοσιαλιστών στη μεσοπολεμική κοινωνία, καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της μεσοπολεμικής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. 

 Το ΣΕΚΕ, που ιδρύθηκε το 1918, ήταν ένα πολυφωνικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Όπως 

συνέβη όμως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το ζήτημα της αποδοχής των 21 όρων της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους κόλπους του. Κατά τη διάρκεια 
της σχετικής συζήτησης, τα σημαντικότερα στελέχη του, όπως ο Αρ. Σίδερις και ο Γ.Α. Γεωργιάδης, 

υποστήριξαν ότι η Ελλάδα ήταν μία χώρα υπό ανάπτυξη, με φεουδαρχικές δομές, ανολοκλήρωτη 

κοινοβουλευτική δημοκρατία και έρμαιο των διαθέσεων του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Αυτή η θέση 
οδήγησε την «μη μπολσεβικική τάση» που υπήρχε στο εσωτερικό του κόμματος, στην απόρριψη κάθε 

επαναστατικής δράσης, στην αναζήτηση συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς και 

στην υιοθέτηση της θέσης της «μακράς νομίμου υπάρξεως».  

 Κατά τη Συνδιάσκεψη του κόμματος, τον Φεβρουάριο του 1922, η τάση αυτή, παρότι 
υποστηρίζει τις ιδεολογικές αρχές της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αντιπαρατίθεται μαζί της σε ζητήματα 

τακτικής. Όμως, στη συνέχεια, μετά την απομάκρυνσή τους από το κόμμα, οι «σοσιαλδημοκράτες» 

συντηρητικοποιούνται περισσότερο. Οι Έλληνες σοσιαλιστές που παρουσιάζουν δράση μέχρι το 
1924, είναι κατ’ ουσίαν κάποιες προσωπικότητες της «ευρύτερης» Αριστεράς που επιχείρησαν να 

εισάγουν τη σοσιαλιστική ιδέα στην Ελλάδα «με βάση τις ελληνικές ιδιαιτερότητες». Είναι κυρίως η 

περίπτωση των Ν. Γιαννιού και Πλ. Δρακούλη, καθώς και των στελεχών εκείνων που 
απομακρύνθηκαν από το ΣΕΚΕ. Όλοι αυτοί είναι επηρεασμένοι από τη σοσιαλιστική θεωρία, όπως 

διατυπώθηκε πριν από τον Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1924, το επίπεδο του ελληνικού 

σοσιαλισμού δεν ξεπερνούσε σε καμία περίπτωση εκείνο στο οποίο βρέθηκε η Β′ Σοσιαλιστική 

Διεθνής πριν από το 1914. 
 Μετά το 1924, και μέχρι την ίδρυση του ΣΚΕ (1931), οι σοσιαλιστικές ιδέες εμφανίζονται 

διάσπαρτες και εκφράζονται από τάσεις και ρεύματα που αδυνατούν να επιτύχουν την οργανωτική 

τους συγκρότηση. Παραμένουν συνήθως μικρές ομάδες διεκδικώντας κάθε μία για λογαριασμό της 
την πραγματική εκπροσώπηση του σοσιαλισμού, χωρίς να είναι σε θέση να μετατραπούν σε ισχυρά 

πολιτικά κόμματα. Οι θέσεις της μη κομμουνιστικής Αριστεράς εκφράσθηκαν αυτήν την εποχή όχι 
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μόνο από εκείνους που απομακρύνθηκαν από το ΣΕΚΕ κατά την περίοδο 1923-24, αλλά επίσης από 

«ανεξάρτητους» σοσιαλιστές, όπως ο Ν. Γιαννιός και ο Πλ. Δρακούλης, από συνδικαλιστές 
σοσιαλιστές, όπως ο Δ. Στρατής ή ο Γ. Λάσκαρης, από μία τάση των αγροτιστών σοσιαλιστών με 

επικεφαλής τον Α. Βογιατζή, από την ομάδα του Ι.Π. Μελά, από την ομάδα του περιοδικού Σήμερα, 

από διάφορους κύκλους που δραστηριοποιήθηκαν γύρω από τους προαναφερθέντες, καθώς και -
κυρίως σε επίπεδο θεωρίας και ιδεών- από μεμονωμένες προσωπικότητες ή διανοούμενους, όπως οι 

Αλ. Σβώλος και Αρ. Σίδερις. 

 Το ΣΚΕ συνιστά την πιο σοβαρή προσπάθεια συγκρότησης του ελληνικού σοσιαλισμού κατά 

τη μεσοπολεμική περίοδο. Είχε όμως να αντιμετωπίσει μία ανίσχυρη εργατική τάξη, ένα αδύναμο 
συνδικαλιστικό κίνημα και την απουσία μίας «εργατικής αριστοκρατίας». Από την ίδρυσή του το 

κόμμα ήταν υποχρεωμένο να εξαρτάται από τα συνδικάτα και κυρίως τους ηγέτες τους, των οποίων οι 

θέσεις ή τα προσωπικά συμφέροντα διέφεραν αρκετά. Συνέπεσε, επίσης, σε μία συγκυρία που δεν 
χαρακτηρίζεται από δημοκρατική ομαλότητα και, επιπλέον, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αντίθετα 

κινήματα, τον φασισμό και τον μπολσεβικισμό. Τα στελέχη του τέλος, δεν ήταν παρά άνθρωποι του 

πνεύματος, διανοούμενοι οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή με το εργατικό κίνημα και τα χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα. Αντί ενός σοσιαλιστικού κόμματος, το ΣΚΕ ήταν περισσότερο ένα λαϊκό κόμμα 
στηριγμένο σε μία ελίτ που αποτελούσαν κάποιοι διανοούμενοι, που έπαιξαν τον καθοριστικότερο 

ρόλο, και μία εργατική τάξη αρκετά ιδιόρρυθμη ως προς την πολιτική της συμπεριφορά.  

 Οι προσπάθειες ενίσχυσης του σοσιαλισμού στη μεσοπολεμική Ελλάδα κατέληξαν σε αρκετές 
αποτυχίες. Αποτυχία, κατ’ αρχήν, στην προσέγγιση της εργατικής τάξης ή του αγροτικού κόσμου, 

αφού οι σχετικές προσπάθειες προσέκρουσαν στην πόλωση βενιζελισμού-αντιβενιζελισμού που την 

περίοδο αυτή μονοπώλησε όλες τις αντιθέσεις της ελληνικής κοινωνίας και απορρόφησε όλες τις 
πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες με αποκορύφωμα εκείνη της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ο 

ελληνικός σοσιαλισμός προσέκρουσε, επίσης, στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης 

και γενικότερα των εργαζομένων στις πόλεις και την ύπαιθρο, ενώ τα λάθη τακτικής και στρατηγικής, 

που διέπραξαν οι σοσιαλιστές, ολοκλήρωσαν αυτή την κακή εικόνα. Αποτυχία, στη συνέχεια, στην 
προσέγγιση των μεσαίων στρωμάτων, αφού αυτά εξαρτώνταν από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ, τον 

βενιζελισμό ή τον αντιβενιζελισμό, και ενδιαφέρονταν για την προώθηση των ιδιαίτερων 

συμφερόντων τους. Αποτυχία, τέλος, στον προσεταιρισμό των αριστερών διανοουμένων, αφού όσοι 
δεν προσχώρησαν στο ΚΚΕ, προτίμησαν να διατηρήσουν την πολιτική αυτονομία τους.  

 Από την πλευρά της, η Σοσιαλιστική Εργατική Διεθνής, ως έκφραση του οργανωμένου 

εργατικού κινήματος, δε φαίνεται να έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
σοσιαλισμού κατά τον Μεσοπόλεμο, ενώ σε αρκετές χώρες απέτυχε να καθοδηγήσει σωστά τα 

σοσιαλιστικά κόμματα στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας και την καταπολέμηση του φασισμού
. 

επιπλέον, η δύναμή της περιορίσθηκε αρκετά μετά το 1931, όταν δηλαδή ιδρυόταν το ΣΚΕ. 

Ιδεολογικά μετριοπαθής και πολιτικά υπερασπιστής του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ο ελληνικός 
σοσιαλισμός του Μεσοπολέμου παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον σοσιαλισμό που 

επαγγέλθηκαν οι Γάλλοι σοσιαλιστές πριν το 1914 (SFIO). 

 

Les socialistes absorbés par les libéraux: le cas d’Alexandros Papanastassiou (1908-1936) 

 

Διπλωματική εργασία για το μεταπτυχιακό δίπλωμα (132 δακτ. σελ.) 

 
Η εργασία (η οποία, σημειωτέον, εκπονήθηκε σε μια εποχή που οι δευτερογενείς πηγές για το ζήτημα 

ήταν εξαιρετικά περιορισμένες) εξετάζει την πολιτική δράση του Αλ. Παπαναστασίου κατά το 

διάστημα 1908-1936 και αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει την «επαναστατική 
περίοδο» του Α.Π. και επικεντρώνεται στις θέσεις της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και στην πρακτική 

του Λαϊκού Κόμματος. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τις σχέσεις συνεργασίας και ρήξης του Α.Π. με το 

Κόμμα Φιλελευθέρων, ενώ το τρίτο μέρος αναφέρεται στην έκφραση του δημοκρατικού φρονήματος 
του Α.Π. και εστιάζει στην εσωτερική και εξωτερική του πολιτική, στις θέσεις του απέναντι στο 

Σύνταγμα του 1927 και στο ρόλο του κατά την περίοδο 1935-36. Η εργασία επικεντρώνεται λιγότερο 

στις ιδέες και περισσότερο στην πολιτική δράση του Α.Π. στηριζόμενη σε πρωτογενές κυρίως υλικό 

(εφημερίδες και περιοδικά της εποχής). 
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 Από τη μελέτη εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προσωπικότητα του Βενιζέλου, η κοινωνική 

απήχηση του Κόμματος Φιλελευθέρων, η πόλωση βενιζελισμού-αντιβενιζελισμού, η πολιτική 
αστάθεια και η ανάμειξη του στρατού στην πολιτική είναι παράγοντες που οδήγησαν στη σταδιακή 

αφομοίωση των «Κοινωνιολόγων» από τους Φιλελεύθερους και στη σταδιακή συντηριτικοποίησή 

τους. Ωστόσο, οι δημοκρατικές ιδέες του Α.Π. έμειναν αναλλοίωτες χαρακτηρίζοντας το σύνολο της 
πολιτικής του δράσης. Αυτό αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο διακυβέρνησης του 1924, στο 

προσχέδιο συντάγματος του 1925-26, στην αντίθεσή του στους Φιλελεύθερους κατά το 1929, στη 

δραστηριότητα που επέδειξε σε διεθνές επίπεδο και τέλος, στη στάση που τήρησε κατά τη διάρκεια 

της πολιτικής κρίσης της περιόδου 1935-36. 
 

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

2.1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
 

Mavreas, K. & Choumerianos, Em., “Marxist Orthodoxy And Revisionism During The Mid-

War Period: European Social-Democracy And Greek Influence”, περ. Archives of Economic 

History. 

 

Απέναντι στη μεγάλη παράδοση σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος αρκετών ευρωπαϊκών χωρών 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και στην διάρκεια του μεσοπολέμου, η ελληνική 

εμπειρία είναι κατά το ίδιο διάστημα ιδιαίτερα φτωχή. Οι θέσεις της μη κομμουνιστικής Αριστεράς 

στην Ελλάδα κατά τον μεσοπόλεμο ήταν διάσπαρτες. Εκφράσθηκαν τόσο από τους σοσιαλιστές που 

προϋπήρξαν της ίδρυσης του ΣΕΚΕ, από εκείνους που ανέπτυξαν τη δράση τους μέσα στο κόμμα, από 
τους συνδικαλιστές σοσιαλιστές, από μία τάση των αγροτιστών σοσιαλιστών, καθώς επίσης και από 

μεμονωμένες προσωπικότητες. 

Το άρθρο αυτό εξετάζει πώς προσδιορίζεται η ελληνική σοσιαλιστική σκέψη κατά τον 
μεσοπόλεμο με άξονα αναφοράς την διεθνή σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Αναφέρονται τα 

σημαντικότερα ρεύματα που εκφράστηκαν στους κόλπους της Β' Σοσιαλιστικής Διεθνούς και της 

Σοσιαλιστικής Εργατικής Διεθνούς (ΣΕΔ) αυτή την περίοδο και διερευνώνται η επιρροή τους στους 
έλληνες σοσιαλιστές κατά την δεκαετία του ’20 και οι τάσεις που κυριάρχησαν στην ηγεσία του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος κατά την επόμενη δεκαετία. Απέναντι στον ηγεμονικό ρόλο της 

εργατικής τάξης κατά την διαδικασία της μετάβασης προς τον σοσιαλισμό, που υποστήριξαν οι 

κλασσικοί του μαρξισμού, οι έλληνες σοσιαλιστές αντιπρότειναν ο σοσιαλισμός να μην στηριχθεί 
αποκλειστικά σ’ αυτήν, αλλά να επιδιώξει να διεισδύσει σε όλους τους μισθωτούς, τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους αγρότες. Οι σοσιαλιστές που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την 

δεκαετία του ’20 θα μπορούσαν να προσδιορισθούν ως διανοούμενοι, που επιχείρησαν να εισαγάγουν 
την σοσιαλιστική ιδέα με βάση τις ελληνικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Αντίθετα, αυτοί που 

δραστηριοποιήθηκαν κατά την επόμενη δεκαετία μέσω του ΣΚΕ, δε φαίνονται να υιοθετούν τις ίδιες 

προτεραιότητες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με την ΣΕΔ. 
 

Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Αγροτικός κόσμος και ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα στην 

Ελλάδα του μεσοπολέμου», περ. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 

 
Κατά την εξέλιξη της αγροτικής μεταρρύθμισης την περίοδο του μεσοπολέμου διαπιστώθηκε στην 

Ελλάδα μία διεύρυνση του αγροτικού χώρου με κύριο αντίκτυπο στην αύξηση της καλλιεργήσιμης 

γης, της αγροτικής παραγωγής και του γεωργικού πληθυσμού. Παράλληλα, όμως, αναδείχθηκαν 
σημαντικά προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια πλέον του γεωργικού εδάφους σε συνδυασμό με τη 

γεωργική κρίση, που εμφανίστηκε στα μέσα περίπου της μεσοπολεμικής περιόδου. Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο, δεν ήταν λίγοι οι διανοούμενοι που συνέδεσαν τη συγκρότηση του νεοελληνικού εθνικού 

κράτους με την εξέλιξη της αγροτικής μεταρρύθμισης, διατυπώνοντας ένα πρότυπο κοινωνικής 
οργάνωσης με βασικό άξονα την επιβίωση του Έλληνα αγρότη. 

Το άρθρο αναφέρεται στις σημαντικότερες θέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη μεσοπολεμική 

περίοδο με επίκεντρο την εξέλιξη της αγροτικής μεταρρύθμισης, την αγροτική ανάπτυξη και κυρίως, 
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την πρωτεύουσα θέση του αγρότη μέσα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση 

αποδίδεται στο ζήτημα της ανεπάρκειας της γεωργικής γης, η οποία συνδέθηκε με σημαντικά ρεύματα 
σκέψης, όπως ο κοινοτισμός, ο αγροτισμός και η γεωπολιτική θεωρία. Επίσης, αναπτύσσονται 

αντιλήψεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη δεκαετία του ’30 υπό το πρίσμα της παγκόσμιας 

κρίσης. 
 

Patronis, V. & Mavreas, K., “Agricultural Cooperative Organizations in Greece during the 20
th

 

century: A Critical Overview”, περ. Journal of Rural Cooperation, 32 (1), 2004, σ. 51-62. 

 
Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων παρουσίας και δραστηριοποίησης των αγροτικών 

συνεταιρισμών στην ελληνική ύπαιθρο, το κείμενο αυτό επιχειρεί μια κριτική αναδρομή στο έργο και 

στη δράση τους στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Στην αρχή αναζητούνται οι αιτίες για τη 
καθυστερημένη εμφάνιση και θεσμοθέτηση των συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται η μεγάλη επέκταση της γεωργικής πίστης και των συνεταιρισμών μετά το 1915 αλλά και 

η συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή του κράτους και των τραπεζών στην εσωτερική λειτουργία των 

συνεταιρισμών. Η ανάλυση εστιάζεται επίσης στην ειδική οικονομική συγκυρία του μεσοπολέμου, η 
οποία ευνόησε τον προστατευτισμό στην αγροτική οικονομία και την «κρατική εποπτεία» των 

συνεταιρισμών και, γενικότερα, μονιμοποίησε την κρατική παρέμβαση ως συστατικό στοιχείο της 

αγροτικής πολιτικής ακόμη και κατά την διάρκεια της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου. Τέλος, 
εξετάζονται οι εξελίξεις στο χώρο των συνεταιρισμών στην περίοδο της μεταπολίτευσης, με κύρια 

σημεία αναφοράς τις διαδοχικές θεσμικές-νομοθετικές παρεμβάσεις, τις αμφιλεγόμενες επενδυτικές 

κινήσεις και τη μετατροπή των συνεταιριστικών οργανώσεων σε χώρο άσκησης των κομματικών και 
πολιτικών συμφερόντων αλλά και σε όργανο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. 

 

Μαυρέας, Κ., «Η Τεχνολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι νέες εξελίξεις: Ιδέες και 

Προτάσεις για την Αναμόρφωσή της», περ. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, 

Vol. VIII, No. 1, 2003, σ. 77-98. 

 
Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σε διεθνές επίπεδο σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον εκπαιδευτικό χώρο παρατηρείται αύξηση του αριθμού των 

εισακτέων, αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών και της ζήτησης για υψηλή εξειδίκευση και 

ταυτόχρονα, αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων. Κάτω από την πίεση αυτή πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα προχώρησαν σε σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις, ενώ ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο αναζητείται τελευταία η χάραξη κοινής 

πολιτικής. Ο προσανατολισμός των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι ακόμη εφικτός εντός των θεσμικών ορίων παρά την ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων, όπως ο 

υπερβολικός κρατικός έλεγχος και οι εσωτερικές τους αδυναμίες. 

Στο άρθρο εξετάζονται γενικά θέματα σχετικά με το υπάρχον εκπαιδευτικό καθεστώς 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Προτείνονται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που αφορούν στο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΤΕΙ, στις υποδομές τους και στην οικονομική τους 

διαχείριση. Προτείνονται νέες κατευθύνσεις προς μία ολοκληρωμένη στρατηγική που θα λαμβάνει υπ’ 

όψη της τις ανάγκες της αγοράς και θα ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας της 
πληροφορικής, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια βίου μόρφωση. 

 

Μαυρέας Κ., «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες 

πρόσφυγες στην Ελλάδα», περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αρ. 96-97, Αθήνα 1998, σ. 

185-218. 

 

Στόχος του άρθρου είναι η προσέγγιση των διαστάσεων που προσλαμβάνει η άφιξη, τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα μας, Ποντίων και Βορειοηπειρωτών οικονομικών προσφύγων. Ιδιαίτερα για τους 

Ποντίους, η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τον όρο «παλιννόστηση», προωθεί την κοινωνική τους 

ενσωμάτωση μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας εθνικής κυρίως 
στρατηγικής, ενώ, με την ένταξή τους στον κοινωνικό αποκλεισμό και τον χαρακτηρισμό τους ως 

«μειονεκτουσών ομάδων», εφαρμόζει μία πολιτική περιορισμένων συγκριτικά παροχών. Επιπλέον, 
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στρέφοντας το αποκλειστικό του ενδιαφέρον προς τους Ποντίους, ο κρατικός μηχανισμός παραμελεί 

όλες τις άλλες κατηγορίες επαναπατριζόμενων και κυρίως αυτή των Βορειοηπειρωτών ομογενών, που 
έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 

 Προκειμένου να αποδείξει όλα αυτά, η εργασία επικεντρώνεται στα αίτια της παλιννόστησης, 

στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των παλιννοστούντων, στις δημογραφικές, πολιτισμικές 
και οικονομικές επιπτώσεις της παλιννόστησης για την ελληνική κοινωνία και, τέλος, στους 

μηχανισμούς και στην πολιτική υποδοχής των παλιννοστούντων στη χώρα μας. 

 

Μαυρέας Κ., «Κοινωνική Πολιτική και Ιδεολογία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: επιδράσεις 

και εξελίξεις με αφορμή το ζήτημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων», περ. Θέσεις, αρ. 64, Αθήνα 

1998, σ. 121-155. 

 

Στο άρθρο εξετάζεται η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, με 

αφορμή την επέκταση των κοινωνικών ασφαλίσεων και την ίδρυση του ΙΚΑ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 

γίνεται σύντομη αναφορά στην εξέλιξη του θεσμού και εξετάζονται τα ιδεολογικά και πολιτικά 

ρεύματα που τον υποστήριξαν ή τον αμφισβήτησαν. Το άρθρο μένει ιδιαίτερα στη στάση των 
σοσιαλιστών καταλήγοντας πως πρόκειται για μία στάση αμφιταλαντευόμενη, καθώς δεν παρείχε την 

απαιτούμενη υποστήριξη στο βενιζελικό νόμο του 1932 για την αναμόρφωση της κοινωνικής 

ασφάλισης επιτρέποντας έτσι τη συρρίκνωσή του από τις μετέπειτα κυβερνήσεις. 
 

Μαυρέας Κ., «Όψεις εκπροσώπησης εργατικών συμφερόντων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: 

η περίπτωση της ‘παράταξης Στρατή’», περ. Θέσεις, αρ. 49, Αθήνα 1994, σ. 101-122. 

 

Το άρθρο εξετάζει το ελληνικό εργατικό κίνημα του μεσοπολέμου με αφορμή την έρευνα στις 

ιδεολογικές αρχές και την πολιτική πρακτική της συνδικαλιστικής ομάδας γύρω από το Δ. Στρατή. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι ιδεολογικές αφετηρίες και η πολιτική συμπεριφορά της αδέσμευτης ή 
«ανεξάρτητης» άσκησης του συνδικαλισμού κατά το μεσοπόλεμο, καθώς και η πρακτική της 

«παράταξης Στρατή» μέσα στο συνδικαλιστικό και το σοσιαλιστικό κίνημα. 

 Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δόγμα «μακράν της πολιτικής», που εξέφρασε η 
πιο πάνω παράταξη, είχε σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του εργατικού και του σοσιαλιστικού 

κινήματος και ότι η κρατική πολιτική απέναντι στο εργατικό ζήτημα, η πρόσδεση των ρεφορμιστών 

εργατικών ηγετών στο κράτος, οι διεθνείς οργανώσεις, ο χαρακτήρας της ελληνικής εργατικής τάξης 
και οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις του μεσοπολέμου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του ελληνικού  συνδικαλιστικού κινήματος. 

 

2.2. Βιβλία 

 
Μαυρέας Κ. και Μπουμπούς Γ. (επιμ.), Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού: μελέτες για το έργο του 

και ανέκδοτα κείμενά του, Παπαζήσης, Αθήνα 2003. 

 

Ο συλλογικός τόμος Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού: μελέτες για το έργο του και ανέκδοτα κείμενά του 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 27 Φεβρουαρίου 1946 σε 4.000 αντίτυπα από τις εκδόσεις Τα Νέα 

Βιβλία. Η συλλογή αυτή συνιστούσε την πρώτη εκδοτική απόπειρα προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη 

του μεγάλου παιδαγωγού και φιλόσοφου Δημήτρη Γληνού, είχε δε συμπέσει με την συμπλήρωση δυο 
χρόνων από τον θάνατό του. Ο τόμος αυτός επανεκδόθηκε το 1963 με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι 

χρόνων από τον θάνατο του Γληνού, με αρκετές όμως αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη 

έκδοση. 

Η πρόσφατη επανέκδοση του βιβλίου συνιστά πιστή αναπαραγωγή της αρχικής έκδοσης 
(1946), εμπλουτισμένης με κείμενα εκείνης της εποχής, γραμμένα από σημαντικούς διανοούμενους 

που γνώρισαν τον Δ. Γληνό, καθώς και με αρχειακό υλικό του Ιδρύματος Γληνού. 
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2.3. Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους 

 
Μαυρέας Κ., «Όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα: η περίπτωση του νομού 

Αττικής», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, 

Ινστιτούτο V-PRC 2002, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σ. 171-198. 

 

Το άρθρο αυτό στοχεύει στο να διατυπώσει κάποιες αρχικές υποθέσεις εργασίας και να επιμείνει σε 
ορισμένες ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την εγκατάσταση των αλλοδαπών μεταναστών στην 

Ελλάδα. Στηρίζεται σε εμπειρικό υλικό που προέκυψε από ποσοτική έρευνα σε αλλοδαπούς 

μετανάστες που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο V-PRC στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης 

κατά το χρονικό διάστημα 1-14 Μαρτίου 2000. Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή ατομικών 
συνεντεύξεων, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και σε χώρους συνάθροισης αλλοδαπών, με χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου. Το πραγματοποιηθέν δείγμα ανήλθε σε 994 άτομα, ηλικίας άνω των 18 

ετών. 
Το άρθρο επιχειρεί να δείξει, πρώτον ότι οι αλλοδαποί μετανάστες αποτελούν σήμερα στην 

Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς, ακόμη και μετά 

την επαγγελματική τους αποκατάσταση συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να παραμείνουν 
αποκλεισμένοι, και δεύτερον, ότι από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως αποτελούν τη «νέα 

εργατική τάξη», αφού συγκεντρώνουν όλα σχεδόν τα  χαρακτηριστικά της ελληνικής εργατικής τάξης 

πριν από αρκετές δεκαετίες. 

 
Μαυρέας Κ., «Ενδεικτικό θεματολογικό ευρετήριο», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή 

γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 2001, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2000, 

σ. 281-309. 

 

Στο ευρετήριο παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο δεδομένα δημοσιοποιημένων ερευνών που 

διεξήγαγε το Ινστιτούτο V-PRC κατά το διάστημα 1999-2000. 

 Στο ευρετήριο εισάγονται τα εξής λήμματα: ανεργία, αυταρχισμός – συντήρηση, 
δημοσιογραφία, διακυβέρνηση, διαφήμιση (πολιτική), εγκληματικότητα, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

ελεύθερος χρόνος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιστήμη – τεχνολογία, ερωτική συμπεριφορά, Ευρώπη, 

ισονομία – κοινωνική αδικία, Κόσοβο, Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, μέλλον, μετανάστευση – ξένοι 
εργάτες, Μιλένιουμ, νεολαία – αξίες, στάσεις και αντιλήψεις, νόσοι – μάστιγες, οικονομική πολιτική, 

(η αξιοπιστία της) πολιτικής και των πολιτικών στην Ελλάδα, προβλήματα της χώρας, υγεία, 

Χρηματιστήριο. 
 

Μαργαρίτης Γ., Μαρκέτος Σπ., Μαυρέας Κ. και Ροτζώκος Ν., Ελληνική Ιστορία: Νεότερη και 

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, τομ. Γ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999. 

 

Πρόκειται για μία εισαγωγική προσέγγιση στην ελληνική οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία 
του 20ού αιώνα. Η προσωπική συμβολή συνίσταται στη συγγραφή πέντε αυτοτελών κεφαλαίων 

συνοδευόμενων από βιβλιογραφία, οδηγό περαιτέρω μελέτης και ασκήσεις (κατά τα πρότυπα της 

συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων για εξ αποστάσεως μελέτη). 

Τα κεφάλαια αυτά είναι τα εξής:  
Κεφ. 11. Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-1922) 

Κεφ. 12. Η αποτυχία της Δημοκρατίας (1922-1936) 

Κεφ. 13. Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος Πόλεμος (1936-1952) 
Κεφ. 14. Η οικοδόμηση του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους (1952-1974) 

Κεφ. 15. Η Ελλάδα σύγχρονο κράτος (1974- ) 
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Μαυρέας Κ., «Ενδεικτικό θεματολογικό ευρετήριο», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή 

γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 1999-2000, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 

1999. 

 

Στο ευρετήριο παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο δεδομένα δημοσιοποιημένων ερευνών που 
διεξήγαγε το Ινστιτούτο V-PRC κατά το διάστημα 1997-98. 

 Στο ευρετήριο εισάγονται τα εξής λήμματα: αγροτικές διεκδικήσεις, Αθήνα, ανεργία, 

Δημοκρατία, εγκληματικότητα, εκπαίδευση, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις, Ευρώπη, 

Θεσσαλονίκη, θρησκεία, ιδιωτικοποιήσεις, Καραμανλής (Κωνσταντίνος), κοινωνική ασφάλιση, 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Μάης του ’68, μαθητικό κίνημα, μετανάστευση - ξένοι εργάτες, ναρκωτικά, Νέα 

Δημοκρατία, νεολαία - ιεραρχήσεις και πολιτιστικές αξίες, Πειραιάς, περιβάλλον, ποδόσφαιρο, 

προβλήματα της χώρας, Σημίτης, συνδικαλισμός, Σύνταγμα, τροχαία ατυχήματα, φορολογική 
πολιτική, Χρηματιστήριο. 

 

Μαυρέας Κ., «Η πολιτική οργάνωση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1922-

1936», στο Θ. Σακελλαρόπουλος [επιμ.], Νεοελληνική κοινωνία: ιστορικές και κριτικές 

προσεγγίσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1993, σ. 119-147. 

 

Στο άρθρο εξετάζεται η πολιτική εξέλιξη του ελληνικού αγροτικού χώρου κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου. Διερευνώνται τα αίτια για τη μη ανάπτυξη του Αγροτισμού ως ισχυρού πολιτικού και 

κοινωνικού κινήματος στη μεσοπολεμική Ελλάδα, η εξέλιξη του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, 

καθώς και οι ιδέες των αγροτιστών την ίδια περίοδο. Εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η αποτυχία του 
ελληνικού Αγροτισμού να συγκροτηθεί ιδεολογικά και να οργανωθεί πολιτικά κατά το μεσοπόλεμο 

πρέπει να αναζητηθεί στη διαδικασία υλοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης, στην ετερογένεια 

που χαρακτηρίζει τον ελληνικό αγροτικό χώρο, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική πόλωση, που 

επηρέασαν αποφασιστικά την κοινωνική βάση του Αγροτισμού. 

 

2.4. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες 
 

Βερναρδάκης, Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην 

Ελλάδα, 1990-2004». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και 

οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, 10
ο
 Επιστημονικό 

Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαΐου 2005. 

 
Η εισήγηση επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν στη δομή της κοινωνικής (ταξικής)  

εκπροσώπησης των ελληνικών συνδικάτων κατά την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό 

εξετάζονται κυρίως η γενική συνδικαλιστική συμμετοχή του μισθωτού πληθυσμού και η διαχρονική 

της εξέλιξη, καθώς και η συνδικαλιστική συμμετοχή ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Η 
εισήγηση καταλήγει στις εξής διαπιστώσεις: Πρώτον, η σημερινή κρίση κοινωνικής αντιπροσώπευσης 

αφορά και τα εργατικά συνδικάτα. Μεγάλοι τομείς εργαζομένων δεν έγινε δυνατόν να ενταχθούν στο 

συνδικαλισμό, ενώ οι αλλαγές στο κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον αφήνουν τη 
στιγμή αυτή έξω από τη συνδικαλιστική οργάνωση τα νεότερα και πολυπληθή μισθωτά στρώματα. 

Δεύτερον, τα εργατικά συνδικάτα δεν κατόρθωσαν να εκφράσουν την αυτονομία του κοινωνικού 

κινήματος των εργαζομένων απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Αντίθετα, υποτάχθηκαν σε αυτά 
λειτουργώντας ήδη από τη δεκαετία του ’80, σε καθεστώς πλήρους ή ελεγχόμενης κομματικοποίησης. 

Σήμερα ωστόσο το «οργανωτικό» πρόβλημα λαμβάνει και νέες διαστάσεις. Η οργανωτική δομή τους, 

αντιστοιχώντας σε ένα παλαιότερο πλαίσιο δομής της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, δεν 

ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις της τελευταίας. 
Η εισήγηση στηρίζεται, εκτός των άλλων, στη διαχρονική μελέτη εμπειρικού υλικού 

ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών της εταιρείας VPRC, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την τελευταία 

δεκαετία, για λογαριασμό της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του ΕΚΑ, της ΟΜΕ-ΟΤΕ, της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ, της 
ΟΤΟΕ, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, αλλά και πρωτοβάθμιων συλλόγων εργαζομένων. 
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Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις των αγροτικών 

συνεταιρισμών στην περίοδο του μεσοπολέμου». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η ελληνική 

αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, 3-5 Νοεμβρίου 2004. 

 
Η εισήγηση διαπραγματεύεται την ιδεολογική πρόσληψη και την πολιτική πρακτική έναντι των 

αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι 

συνεταιρισμοί μετατράπηκαν βαθμιαία σε πεδίο αντιπαράθεσης ισχυρών οικονομικών και πολιτικών 

συμφερόντων και δέχτηκαν σημαντική παρέμβαση, κυρίως από το κράτος και την Εθνική Τράπεζα. 
Καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι αριστεροί φιλελεύθεροι, οι αγροτιστές, οι σοσιαλιστές και οι 

κομμουνιστές, παρότι εναντιώθηκαν στην πρακτική αυτή, παρέμειναν πολιτικά και ιδεολογικά 

δέσμιοι του παρεμβατικού κλίματος που κυριάρχησε την περίοδο αυτή στην ελληνική αγροτική 
οικονομία. 

 

Patronis V., Mavreas K. and Sotiropoulos Y., “New Food Consumption Patterns, New 

Cooperative Patterns and Entrepreneurship: The Case of the "Agri-environmental Group of 

Western Greece"”. Paper presented at the Conference Vertical Markets and Cooperative 

Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, M.A.I.Ch., 

Chania, Greece, 3-7 September 2004. 

 

Είναι γνωστό ότι τα νέα διατροφικά πρότυπα χαρακτηρίζονται από τις αυξημένες απαιτήσεις του 

σύγχρονου καταναλωτή εις ό,τι αφορά την ποιότητα των προϊόντων διατροφής. Κορυφαία σχετική 
περίπτωση αποτελούν τα βιολογικά προϊόντα. Η βασική υπόθεση εργασίας της εισήγησης αφορά το 

βαθμό, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τις μεθόδους με τις οποίες μια διεπαγγελματική 

οργάνωση (η «Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας») ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται παραπάνω. 
Την «Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας», η οποία παράγει μια 

μεγάλη γκάμα γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συγκροτούν 450 βιοκαλλιεργητές, με 1.000 

βιολογικά αγροκτήματα, 40.000 βιοκαλλιεργούμενα στρέμματα και 12.000 βιολογικά εκτρεφόμενα 
ζώα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

καθετοποίησης, εμπορικό δυναμισμό και εξαγωγική δραστηριότητα σε απαιτητικές αγορές, όπως 

αυτές της Βόρειας Ευρώπης και των Η.Π.Α. Έχει, επί πλέον, ευρύτερη κοινωνική παρέμβαση πέραν 
του τοπικού (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) σε περιφερειακό (Δυτική Ελλάδα) και σε εθνικό επίπεδο, με 

ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια (που άπτονται όχι μόνον του στενά διατροφικού αλλά και 

του ευρύτερου περιβαλλοντικού προβλήματος), ενώ συμμετέχει και σε διεθνή σχετικά δίκτυα. 

Η εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα αυτής της 
οργάνωσης, μέσα από την οπτική γωνία των «νέων ευρωπαϊκών συνεταιριστικών προτύπων», τα 

οποία η οργάνωση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά 

της. Όπως φαίνεται από την ανάλυση της οργανωτικής δομής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η οργάνωση, παρότι δεν εμφανίζει κλασσικά 

συνεταιριστικά χαρακτηριστικά, στην πράξη αξιοποιεί με επιτυχία τις συνεταιριστικές αρχές 

οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και τα νέα ευρωπαϊκά συνεταιριστικά πρότυπα. 

 
Πατρώνης, Β. & Μαυρέας, Κ., «Νέες Μορφές Κοινωνικής Οικονομίας: Ευρωπαϊκές Εξελίξεις 

και Ελληνικές Αδράνειες», 4
ο
 Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνική Οικονομία ανάμεσα 

στο Τοπικό και το Παγκόσμιο, ΤΕΙ Μεσολογγίου, 6-7 Ιουνίου 2003. 

 

Η επέκταση της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης της οικονομίας κατά τη δεκαετία του 1990 και η 

επικράτηση της οικονομίας της αγοράς οδήγησαν αφ’ ενός στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και αφ’ ετέρου στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και στην απομάκρυνση του κράτους από τη 

παροχή σημαντικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως, οι εξελίξεις αυτές  

αναθέρμαναν τη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας 

(ή Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας) και συνολικά των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων 
που δεν εντάσσονται στη σφαίρα του δημόσιου ή του παραδοσιακού ιδιωτικού-κερδοσκοπικού τομέα. 
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Οδήγησαν επίσης σε νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής οικονομίας, στη διεύρυνση των πεδίων 

δραστηριοποίησής της προς τον τομέα παραγωγής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, στην εμφάνιση 
κοινωνικών επιχειρήσεων νέου τύπου και στην ανάπτυξη μιας νέας, «κοινωνικά προσανατολισμένης» 

επιχειρηματικότητας. Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας στον 

ευρωπαϊκό χώρο κατά τη δεκαετία του 1990, αναφέρονται ακριβώς σε επιτυχημένα παραδείγματα 
ίδρυσης και δραστηριοποίησης επιχειρήσεων και μορφών παρέμβασης της «νέας κοινωνικής 

οικονομίας» με κύρια χαρακτηριστικά τους τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες, τη δυνατότητά τους 

να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών. 
Η εισήγηση καταλήγει στη διαπίστωση ότι συνολικά ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας στην 

Ελλάδα βρίσκεται στα σπάργανα, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο θεσμικό και νομικό πλαίσιο αλλά ούτε 

συντονισμός των δραστηριοτήτων των οργανισμών του χώρου αυτού. Όπως επισημαίνεται, η 
συγκριτική εικόνα απέναντι στις νέες μορφές εμφάνισης των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας 

στον ευρωπαϊκό χώρο και στη διαρκή διεύρυνση των πεδίων δραστηριοποίησής τους, αναδεικνύει τις 

αδράνειες και αδυναμίες που οι φορείς αυτοί παρουσιάζουν στη χώρα μας, και θέτει σοβαρά 

ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητές τους να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο πόλο κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης. 
 
Patronis V., Mavreas K., & Choumerianos M., “Greek Rural Co-Operatives: Historical 
Developments, Current Problems and Future Perspectives”, Proceedings of the Conference of 
the European Science Foundation, Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The 
Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, 2003. 
 
Η εισήγηση επιχειρεί μια κριτική ανάλυση των δραστηριοτήτων των ελληνικών αγροτικών 
συνεταιρισμών κατά τον 20ό αιώνα εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εκπροσώπηση 
των αγροτικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι θεσμικές παρεμβάσεις, 
οι κορπορατιστικές πρακτικές και οι διαδικασίες μετασχηματισμού των συνεταιριστικών οργανώσεων 
σε πεδία άσκησης της πολιτικής εξουσίας και σε όργανα άσκησης κοινωνικής πολιτικής από το 
κράτος. 

 

 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Αναφορές στη διδακτορική διατριβή: Les socialistes en Grèce entre les deux guerres. 

 

 Μπουμπούς, Γ. Δ., Η Ελληνική κοινωνία στην πρώιμη μαρξιστική σκέψη: Γ. Σκληρός - Γ. Κορδάτος 

(1907-1930), διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Αθήνα 1995, σελ. 359 (390), σημ. 3 και σελ. 368 
(394), σημ. 33 και 34. 

 Λιβιεράτος, Δ., Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1932-36), Δ′ τόμος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 

Αθήνα 1994, σελ. 311. 

 

Αναφορά στην ανακοίνωση: Βερναρδάκης, Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και 
σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα, 1990-2004». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εργασία και 

πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Ίδρυμα Σ. 

Καράγιωργα, 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαΐου 2005. 
 

 Ζησιμόπουλος, Γ. & Καρολίδης, Γ. «Όψεις συνδικαλιστικής εκπροσώπησης την περίοδο της 

κρίσης», περ. Θέσεις, Νο. 127, (2014), σελ. 39-40. 

 

Αναφορά στη δημοσίευση: Κ. Μαυρέας, «Ενδεικτικό θεματολογικό ευρετήριο», στο Βερναρδάκης, 
Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 1999-2000, εκδ. 

Λιβάνη, Αθήνα 1999, σ. 383-414. 
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