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Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ διδάκτορεσ 
αποτελεί ςυνζχεια του κφκλου των Διεκνϊν Μεταπτυχιακϊν Θερινϊν χολείων των 
Ανωγείων (Anogia Summer Schools) και τθσ ακαδθμαϊκισ παράδοςθσ που ζχει εδραιωκεί 
ιδθ από το 1994 με ςκοπό τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου ςτισ κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ. 

Σο φετινό Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο οργανϊνεται από το Εργαςτιριο 
Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ, του Σμιματοσ 
Κοινωνιολογίασ και επικεντρϊνεται ςε μια ποικιλία ηθτθμάτων που απαςχολοφν τισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ: θ μεκοδολογία και ο ςχεδιαςμόσ ςτθν εμπειρικι κοινωνικι 
ζρευνα, κεωρία, ιδεολογία και πολιτικι ςτθν κοινωνικι επιςτιμθ, εργαςία και ςυνδικάτα 

ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ, ςυλλογικι δράςθ και κοινωνικά κινιματα, πολιτιςμικζσ 
πρακτικζσ, αμφιςβιτθςθ και κοινωνικότθτα ςτθ νεολαία ςτθ νεϊτερθ Ελλάδα, 
ςχζςεισ και δυναμικζσ ςτθν υγεία, τθ κοινότθτα και τθν κοινωνία. Σο φετινό ςεμινάριο-
ςυνζδριο ςυμπίπτει με τθν τελετι απονομισ τίτλου του ομότιμου κακθγθτι του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτον κεφο Παπαϊωάννου.  Θ επιςτθμονικι επιτροπι του ςυνεδρίου 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςφορά του ςτο κεςμό του Πανελλινιου Μεταπτυχιακοφ 
Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου για Τποψιφιουσ Διδάκτορεσ αποφάςιςε να του 
αφιερϊςει το φετινό υνζδριο-εμινάριο. 

 Σα βαςικά οργανωτικά και κεματικά χαρακτθριςτικά του υνεδρίου-εμιναρίου είναι τα 
ακόλουκα: 

 Αφορά κυρίωσ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 
επιχειρϊντασ να ςυμβάλει ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ κοινότθτασ διαλόγου μεταξφ 
επιςτθμόνων διαφορετικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων. 

 Οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και αναμζνεται να λειτουργιςουν ωσ κεωρθτικι 
ανατροφοδότθςθ ςτισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ των προθγοφμενων 
εμιναρίων-υνεδρίων. 



 Σο Πανελλινιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ φιλοδοξεί να παράςχει τθ δυνατότθτα ανακοίνωςθσ και γνωςτοποίθςθσ 
ερευνθτικϊν εγχειρθμάτων από νζουσ/νζεσ επιςτιμονεσ που εκπονοφν διατριβζσ 
ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. 

 Θ ςυμμετοχι ερευνθτϊν και πανεπιςτθμιακϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του 
κριτικοφ διαλόγου γφρω από ηθτιματα κοινωνιολογικισ κεωρίασ και μεκόδου, 
κακϊσ και ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ κοινότθτασ. 

 Επιλεγμζνα κείμενα των εργαςιϊν του ςεμιναρίου-ςυνεδρίου κα εκδοκοφν ςε 
θλεκτρονικά πρακτικά ςυνεδρίου που κα βαςιςτοφν ςε ομοειδείσ κεματικοφσ 
άξονεσ. Θ επιμζλεια τουσ κα γίνει από τουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ.       

υντονιςτήσ του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου είναι ο Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου 
Κριτθσ Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Κοινωνικισ Ανάλυςθσ και 
Εφαρμοςμζνθσ Κοινωνικισ Ζρευνασ. 

Σθν Οργανωτική Επιτροπή του Εντατικοφ εμιναρίου-υνεδρίου αποτελοφν οι εξισ: Γιάννθσ 
Ηαϊμάκθσ, Κακθγθτισ, τεφανία Καλογεράκθ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ 
ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ 
Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, 
Μαρίνα Παπαδάκθ μζλοσ ΕΔΙΠ, Παν/μίου Κριτθσ, Αλζξανδροσ Σςιριντάνθσ, μζλοσ ΕΣΕΠ, 
Παν/μίου Κριτθσ και ομάδα μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του ΜΠ «Κοινωνιολογία» του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.      

Σθν Επιςτημονική Επιτροπή απαρτίηουν οι: Βαςίλθσ Αράπογλου, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Παν/μίου Κριτθσ, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ 
Ηαϊμάκθσ,  Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ,  τεφανία Καλογεράκθ, Λζκτορασ, Παν/Κριτθσ, 
Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ Χριςτίνα Κωνςταντινίδου, 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Αλίκθ Λαβράνου Αναπλ. Κακθγιτρια 
Παν/Κριτθσ, Άγγελοσ Μουηακίτθσ Λζκτορασ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Νικολακάκθσ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαγγζλθσ Νικολαΐδθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ, 
Παν/μίου Κριτθσ, Βαςίλθσ Ρωμανόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ 
ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ 
Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου 
Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ, 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ. 

Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και ςυνεδρίεσ ςε ολομζλειεσ 

Θ οργάνωςθ του εμιναρίου-υνεδρίου γίνεται με βάςθ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ, ςτισ 
οποίεσ οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Σμιματοσ και οι 
ςυμμετζχοντεσ ερευνθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ 
πραγματοποιεί ςε ημερήςια βάςη δφο ςυνεδρίεσ.  
 τισ ςυνεδρίεσ αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν ομάδα 
και ακολουκεί εκτενισ ςυηιτθςθ. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ και οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, 
πζρα από τθν εργαςία που κα παρουςιάςουν κα ζχουν τθν ευκαιρία, ςτο περικϊριο των 
εργαςιϊν του ςυνεδρίου, να ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμετζχοντεσ κζματα που ςχετίηονται με 
τθν ερευνθτικι τουσ δραςτθριότθτα.  
 Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ειδικζσ ςυνεδρίεσ ςε ολομζλεια, με επιλεγμζνουσ 
ομιλθτζσ, οι οποίοι ειςθγοφνται κζματα ςχετικά με τουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ.  
 
    



 
Α. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ 

 

1. Ηητήματα μεθοδολογίασ και ςχεδιαςμοφ ςτην εμπειρική κοινωνική ζρευνα 

υντονιςμόσ: Γιϊργοσ Σςιϊλθσ &  τεφανία Καλογεράκθ 

Κομβικό ςθμείο ςτθν εμπειρικι κοινωνικι ζρευνα αποτελεί θ ςυλλογι / παραγωγι, 
διαχείριςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ερμθνεία των ερευνθτικϊν δεδομζνων. Οι 
προαναφερκείςεσ διαδικαςίεσ εγείρουν μια ςειρά από επιςτθμολογικά, μεκοδολογικά, 
μεκοδικά και τεχνικά ηθτιματα και επιβάλλουν ςτον ερευνθτι να επιλφςει διλιμματα και 
να πάρει αποφάςεισ ιδθ κατά το ςτάδιο του ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ. Σζτοια ηθτιματα κα 
εξεταςτοφν ςτθν Ομάδα Εργαςίασ με τθν ευκαιρία τθσ παρουςίαςθσ και τθσ ενδελεχοφσ 
ςυηιτθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν υποψθφίων διδακτόρων και νζων επιςτθμόνων. 
Ειδικότερα κα ςυηθτθκοφν: 

 θ ιδιαιτερότθτα των δεδομζνων τθσ εμπειρικισ κοινωνικισ ζρευνασ, 

 τα διαφορετικά είδθ του ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ (προκακοριςμζνα, ευζλικτα, μεικτά 
ςχζδια), 

 θ διαλεκτικι ςχζςθ τθσ κεωρθτικισ παραγωγισ και τθσ ανάλυςθσ εμπειρικϊν 
δεδομζνων, 

 διλιμματα και προκλιςεισ, που αντιμετωπίηει ο ερευνθτισ κατά τθ βιογραφικι 
αφθγθματικι ανάλυςθ και τθν ανάλυςθ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Εμπειρικά 
Θεμελιωμζνθσ Θεωρίασ (Grounded Theory),  

 θ αξιοποίθςθ λογιςμικϊν προγραμμάτων ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και ανάλυςθ 
(ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) δεδομζνων ςτθν κοινωνικι ζρευνα, 

 οι δυνατότθτεσ, οι περιοριςμοί και τα οφζλθ τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ ποςοτικϊν 
και ποιοτικϊν δεδομζνων, 

 οι αρχζσ και οι διαδικαςίεσ ελζγχου ποιότθτασ (αξιοπιςτία, εγκυρότθτα) ςτθν ποιοτικι 
και τθν ποςοτικι ζρευνα, 

 ηθτιματα θκικισ και ερευνθτικισ δεοντολογίασ.  
 
2. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική ςτην Κοινωνική Επιςτήμη 

υντονιςμόσ: Μφρων Αχείμαςτοσ, Γιάννθσ Κουμπουρλισ, Αλίκθ Λαβράνου, Άγγελοσ 
Μουηακίτθσ και Βαςίλθσ Ρωμανόσ 

 
Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα απευκφνεται ςε όλουσ όςοι εςτιάηουν τθν ζρευνά τουσ ςε ηθτιματα 
τθσ κλαςικισ και ςφγχρονθσ κοινωνικισ κεωρίασ και μετακεωρίασ των κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν. Πζραν των επιςτθμολογικϊν και ιδεολογικϊν διενζξεων που μαηί με τισ 
πολιτικζσ και ευρφτερεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ ςυνδιαμόρφωςαν τθν πορεία των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν κατά τον 19ο αιϊνα, ζμφαςθ κα δοκεί και ςε ρεφματα τθσ 
κοινωνικισ ςκζψθσ που διαμορφϊκθκαν τον 20ο αιϊνα, όπωσ ο δομιςμόσ και ο 
μεταδομιςμόσ, θ φαινομενολογία, θ ερμθνευτικι, θ γλωςςικι ςτροφι ςτθν αναλυτικι και 
θπειρωτικι παράδοςθ, θ ψυχανάλυςθ, θ κριτικι κεωρία, θ ςυςτθμικι κεωρία, κ.α. 
Ευπρόςδεκτεσ είναι ειςθγιςεισ που εςτιάηουν ςτθν ανάλυςθ των πολιτικϊν, θκικϊν και 
πολιτιςμικϊν προταγμάτων τθσ νεωτερικότθτασ ι ακόμθ και των ποικίλων μορφϊν  τισ 
οποίεσ ζχουν προςλάβει οι νεωτερικζσ κοινωνίεσ.  Παράλλθλα με τθ δθμιουργία ενόσ 
κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν προϊκθςθ του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου γφρω από τισ 
προαναφερόμενεσ προβλθματικζσ, πρωταρχικό μζλθμα τθσ ομάδασ εργαςίασ «Θεωρία, 



Ιδεολογία και Πολιτικι ςτθν Κοινωνικι Επιςτιμθ» παραμζνει θ υποςτιριξθ του κεωρθτικοφ 
και επιςτθμολογικοφ αναςτοχαςμοφ των διδακτορικϊν διατριβϊν που βρίςκονται εν 
εξελίξει, δθλαδι θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ και αποςαφινιςθσ των 
κεωρθτικϊν, μεκοδολογικϊν και επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων και ςυνεπειϊν των 
ερευνθτικϊν τουσ εγχειρθμάτων. Απευκφνεται κατά ςυνζπεια και ςε όλουσ εκείνουσ τουσ 
υποψιφιουσ διδάκτορεσ που επικυμοφν να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν ςτο πλαίςιο 
μιασ τζτοιασ ομάδασ ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικισ τουσ δουλειάσ. 
 

3. Εργαςία και υνδικάτα κατά την περίοδο τησ κρίςησ 

υντονιςμόσ: Χριςτίνα Καρακουλάφθ  

Θ οικονομικι κρίςθ και τα μζτρα λιτότθτασ των τελευταίων χρόνων ςιμαναν ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ και των εργαςιακϊν ςχζςεων, που οδιγθςαν μεταξφ 
άλλων ςε φαινόμενα όπωσ : θ όξυνςθ τθσ ανεργίασ, θ διεφρυνςθ τθσ εργαςιακισ 
επιςφάλειασ και αναςφάλειασ, θ απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτον ιδιωτικό 
τομζα, θ επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ απαςχόλθςθσ. ε 
ζνα τζτοιο πλαίςιο, καταγράφθκε όξυνςθ των εργατικϊν κινθτοποιιςεων και επίκλθςθ 
νζων μορφϊν ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ. Σαυτόχρονα όμωσ καταγράφθκαν ςθμαντικζσ 
ανακατατάξεισ ςτο εςωτερικό των ςυνδικάτων, κακϊσ και αλλαγζσ ωσ προσ τουσ τρόπουσ 
ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ. 

Θ εν λόγω κεματικι ομάδα απευκφνεται ςε κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ που αςχολοφνται με 
ηθτιματα εργαςίασ/εργαςιακϊν ςχζςεων, κακϊσ και ςυνδικαλιςμοφ/εργατικϊν 
διεκδικιςεων κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ. το πλαίςιο τθσ ομάδασ κα 
μποροφςαν να παρουςιαςτοφν εργαςίεσ που αφοροφν κζματα όπωσ τα ακόλουκα: - 
Αλλαγζσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα και ςτο δθμόςιο τομζα, - Ανεργία, 
Εργαςιακι επιςφάλεια και αναςφάλεια και  υνδικάτα και εργατικζσ 
κινθτοποιιςεισ/διεκδικιςεισ. 

4. υλλογική Δράςη - Κοινωνικά Κινήματα 
 
υντονιςμόσ: Νίκοσ ερντεδάκισ  
 
Οι ραγδαίεσ αλλαγζσ που ακολοφκθςαν τθν ζναρξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ φφεςθσ 
και  οικονομικισ κρίςθσ μετά το 2008, ειδικότερα θ κρίςθ χρζουσ των χωρϊν τθσ νότιασ 
Ευρϊπθσ, θ  ζνταςθ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ και οι πολιτικοί κραδαςμοί κυρίωσ ςτθν 
Ιςπανία και τθν Ελλάδα,  κζτουν νζεσ προκλιςεισ για τουσ ερευνθτζσ τθσ ςυλλογικισ 
δράςθσ και των κοινωνικϊν κινθμάτων: προκλιςεισ τόςο ςτο ερευνθτικό επίπεδο όςο και 
ςτο πεδίο τθσ κεωρίασ. Μετά το 2008, οι εξεγζρςεισ ςτισ αραβικζσ χϊρεσ, οι Ιςπανοί 
Indignados, οι ελλθνικζσ πλατείεσ, το Occupy Wall Street, οι πρόςφατεσ αναταραχζσ ςτθ 
Γαλλία διαμορφϊνουν το ζδαφοσ για ζνα γόνιμο αναςτοχαςμό γφρω από τα κεωρθτικά 
ςχιματα και τα αναλυτικά εργαλεία με τα οποία καλοφμαςτε να προςεγγίςουμε και να 
ερμθνεφςουμνε τισ νζεσ αυτζσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ διαμαρτυρίασ, τθσ ςυλλογικισ δράςθσ 
και των κοινωνικϊν κινθμάτων. το πλαίςιο τθσ φετινισ διοργάνωςθσ κα γίνουν δεκτζσ 
ειςθγιςεισ που ερευνθτικά εςτιάηονται ςτθν ελλθνικι κρίςθ και τισ ςυλλογικζσ δράςεισ που 
αναπτφχκθκαν κατά τθν περίοδο τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν τθσ λιτότθτασ, όπωσ επίςθσ 
και ειςθγιςεισ που επιχειροφν να ςυηθτιςουν το αντι-νεοφιλελεφκερο ςυγκρουςιακό κφμα 
ςε ςυγκριτικι προοπτικι.  
 



5. «Νεολαία» ςτη νεϊτερη Ελλάδα: πολιτιςμικζσ πρακτικζσ, αμφιςβήτηςη, 
κοινωνικότητα, ταυτότητεσ 

υντονιςτζσ: Ζφθ Αβδελά, Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ   

Θ διαμόρφωςθ τθσ νεότθτασ ωσ ιδιαίτερθσ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ κατθγορίασ 
ςυνδζεται με ςειρά κοινωνικϊν μεταςχθματιςμϊν που επζφερε από τα τζλθ του 19ου αιϊνα 
και εξισ θ διαδικαςία τθσ εκβιομθχάνιςθσ, θ ανάδυςθ των ςφγχρονων αςτικϊν κοινωνιϊν 
και του φιλελεφκερου κράτουσ. Θ νεολαία ωσ κοινωνικό ηιτθμα, ορατό ιδθ ςτισ αρχζσ του 
20οφ αιϊνα, ςτθ μεταπολεμικι Ευρϊπθ εντείνεται και επαναπροςδιορίηεται, κακϊσ, 
μεταξφ άλλων, ςυνδζεται με το κράτοσ πρόνοιασ, τθν κοινωνία τθσ ευθμερίασ, τουσ 
ρευςτοφσ νεανικοφσ πολιτιςμοφσ τθσ νεωτερικισ και μετανεωτερικισ κοινωνίασ, τθ μαηικι 
κουλτοφρα και τθ μαηικοποίθςθ των πανεπιςτθμίων. το πλαίςιο αυτϊν των εξελίξεων, θ 
νεολαία εμφανίηεται ωσ νζο ςυλλογικό υποκείμενο και ςυγχρόνωσ ωσ νζο αντικείμενο των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν με τθ δθμιουργία του πεδίου των νεανικϊν ςπουδϊν.  

τόχοσ είναι να αναδειχκεί το νεολαιίςτικο φαινόμενο μζςα από ζνα εφροσ κεματικϊν και 
διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων ςτισ οποίεσ ςυνομιλοφν διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ  και 
οπτικζσ. ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ επιδιϊκεται να διερευνθκοφν οι ιςτορικζσ διαδικαςίεσ 
και οι ςφγχρονεσ διαςτάςεισ του νεολαιίςτικου φαινόμενου ςτθν Ελλάδα και να 
αναηθτθκοφν οι κεωρθτικζσ προκείμενεσ για τθν κατανόθςι τουσ. Ιδιαίτερα ενδιαφζρουν 
ηθτιματα όπωσ: οι λόγοι περί νεότθτασ και οι κοινωνικζσ πρακτικζσ των ίδιων των νζων· οι 
όψεισ τθσ νεανικισ κοινωνικότθτασ και των νεανικϊν πολιτιςμικϊν μορφωμάτων 
(ταυτότθτεσ, ςφμβολα, αξίεσ και νοιματα)· αν αυτζσ οι όψεισ τείνουν προσ τθν 
αμφιςβιτθςθ και αντίςταςθ των νζων ι προσ τθν ενςωμάτωςθ κυρίαρχων αξιϊν·  θ 
«νεολαία» ωσ πεδίο ζκφραςθσ ποικίλων ιεραρχιϊν με βάςθ το φφλο, τθν τάξθ, τθ φυλι, τον 
τόπο κλπ.  
 
 
6. Τγεία, κοινότητα, κοινωνία: ςχζςεισ και δυναμικζσ  
υντονιςμόσ: Μανόλθσ Σηανάκθσ, οφία Σριλίβα, Μάνοσ αββάκθσ 
 
τθν ομάδα εργαςίασ κα ςυηθτθκοφν κζματα τα οποία αναδεικνφουν τθν πολυδιάςτατθ 
ςχζςθ μεταξφ υγείασ και κοινωνίασ. Θ υγεία και θ αςκζνεια, οι οδφνεσ του ςϊματοσ και τθσ 
ψυχισ, θ ςχζςθ κεραπευτϊν και κεραπευομζνων, το ίδιο το ςϊμα και θ μορφοποιθμζνθ 
ςτο πεδίο τθσ κακθμερινότθτασ γνϊςθ γι’ αυτό, ςυνιςτοφν κλαςικά πεδία μελζτθσ των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν αλλά και παραμζτρουσ βάςει των οποίων ςχεδιάηονται κρατικζσ 
πολιτικζσ και αναπτφςςονται κινθματικζσ δράςεισ.Θ μελζτθ των πολιτιςμικϊν παραμζτρων 
των κεραπευτικϊν πρακτικϊν και οι ιδεολογικζσ ςυνδθλϊςεισ τουσ, θ ανάδειξθ τθσ 
ιςτορικότθτασ των οριςμϊν τθσ υγείασ και τθσ αςκζνειασ, αποτελοφν το πλαίςιο του 
διαλόγου που κα αναπτφξουμε. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ζννοια τθσ «κοινότθτασ» θ 
οποία τα τελευταία χρόνια ζχει αναδειχκεί ςε ςταυροδρόμι ςτοχαςμοφ αναφορικά τόςο με 
τισ κεραπευτικζσ πρακτικζσ και τθν αναδιοργάνωςθ των ςυςτθμάτων υγείασ με κοινοτικό 
προςανατολιςμό όςο και με τισ πολιτιςμικζσ παραμζτρουσ τθσ υγείασ και τθσ 
αςκζνειασ.τουσ χϊρουσ κεραπείασ «ςτθν κοινότθτα» ςφυρθλατοφνται οι παραςτάςεισ για 
το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, το ορκό και το παράλογο, αλλά και οι βαςικζσ 
ιδζεσ για το τι ςυνιςτά φφςθ και τι κοινωνικό μόρφωμα, τι είναι θ ηωι και τι βρίςκεται 
πζραν αυτισ, ποια είναι τα όρια μεταξφ βιολογικοφ, ψυχικοφ και κοινωνικοφ. Ανεξάρτθτα 
από το βλζμμα που υιοκετεί ζνα εξ οριςμοφ πολυδιάςτατο εγχείρθμα, αυτό τθσ 
κοινωνιολογίασ, τθσ ανκρωπολογίασ, τθσ ιςτορίασ, τθσ οικονομίασ, τθσ ψυχολογίασ, τθσ 
πολιτικισ ι και τθσ ιατρικισ, τίκενται κοινά μεκοδολογικά ηθτιματα τα οποία οφείλουμε να 
ςυηθτάμε. Ευελπιςτοφμε θ ομάδα εργαςίασ να αποτελζςει τόπο ςυνάντθςθσ και γόνιμου 
διαλόγου ερευνθτικϊν προςεγγίςεωνπου αναλφουν τισ πρακτικζσ και τισ παραςτάςεισ οι 



οποίεσ κακορίηουν τισ ζννοιεσ βάςει των οποίων ςκεφτόμαςτε τθν υγεία και τθν αςκζνεια, 
κακορίηοντασ τουσ ορίηοντεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, τθσ πολιτικισ δράςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ. 
 
7. Εθνογραφικζσ ζρευνεσ ςτον ελλαδικό χϊρο ςήμερα  
 
υντονιςτζσ: Γιϊργοσ Νικολακάκθσ, Άρθσ Σςαντθρόπουλοσ 
 
Είναι γνωςτό ότι θ Ελλάδα αποτζλεςε πεδίο ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ πολφ νωρίσ τόςο 
για τουσ Βρετανοφσ και Αμερικάνουσ Ανκρωπολόγουσ όςο και για τουσ Γάλλουσ Εκνολόγουσ 
και Δθμογράφουσ. Θ εκνογραφικι ζρευνα ςτθ Ελλάδα γίνεται ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν 
ςτροφι τθσ Ανκρωπολογίασ από τισ «εξωτικζσ» κοινωνίεσ ςε αυτζσ του ευρωπαϊκοφ 
αγροτικοφ χϊρου.  
Κατά τθ διάρκεια του Β Παγκοςμίου Πολζμου, αλλά και μετά, οι πολιτικζσ επιρροζσ και 
οικονομικζσ παρεμβάςεισ τθσ Αγγλίασ και Αμερικισ, οι οποίεσ είχαν ωσ ςυνζπεια θ Ελλάδα 
να είναι το μοναδικό μθ κομμουνιςτικό κράτοσ ςτα Βαλκάνια κακϊσ και οι αντιλιψεισ για 
αυτιν ωσ ζναν πολιτιςμικό χϊρο ςτο όριο μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ, ιταν οι κφριοι 
παράγοντεσ που ςυνετζλεςαν ςτθν πρόκλθςθ αυτοφ του ενδιαφζροντοσ.  
Θ Κοινωνικι Ανκρωπολογία ςτθν Ελλάδα είναι πολφ πρόςφατθ. τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 
1980 ιδρφκθκε το πρϊτο Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ςτθ Ελλάδα., ςτθ Μυτιλινθ, 
και ακολοφκθςε αυτό του Παντείου. Οι Κακθγθτζσ που επάνδρωςαν αυτά τα Σμιματα 
είχαν ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Ευρϊπθ και Αμερικι) και, οι περιςςότεροι,  είχαν διεξάγει 
τθν επιτόπια ζρευνά τουσ ςτθ Ελλάδα υπό τθν εποπτεία κακθγθτϊν με ερευνθτικά 
ενδιαφζροντα ςτθν Ελλάδα.  
τθ διάρκεια των 30 περίπου χρόνων που μεςολάβθςαν από τθν Ακαδθμαϊκι κεςμοκζτθςθ 
τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ςτθ Ελλάδα, θ εκνογραφικι ζρευνα ςε κοινωνίεσ ι 
πλθκυςμοφσ του ελλαδικοφ χϊρου υπιρξε ιδιαίτερα παραγωγικι. 
Οι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι δφο. Αφενόσ να παρουςιαςτοφν τα 
πεδία, οι κεωρθτικζσ καταβολζσ και οι μζκοδοι τθσ ςφγχρονθσ εκνογραφικισ ζρευνασ ςτθν 
Ελλάδα. Αφετζρου να γίνει μια κριτικι αποτίμθςθ τθσ πλοφςιασ εκνογραφικισ παραγωγισ 
Ελλινων και ξζνων Ανκρωπολόγων που επζλεξαν ωσ πεδίο ζρευνασ τοπικζσ κοινωνίεσ του 
ελλαδικοφ χϊρου 
 

Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ και περιλήψεων ανακοινϊςεων ςτισ 
Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι διδάςκοντεσ-ερευνθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν καλοφνται 
να ενθμερϊςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι, ζωσ τισ 10 επτεμβρίου 2016, με e-mail ςτθν 
ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: socialmethods@social.soc.uoc.gr, αποςτζλλοντασ τίτλο 
και ςφντομθ περίλθψθ τθσ ειςιγθςισ τουσ (ζωσ 200 λζξεισ). Ζτοιμθ φόρμα διλωςθσ 
ςυμμετοχισ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα:  http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=197 
 Επιλεγμζνα κείμενα από τισ κεματικζσ εργαςίεσ κα δθμοςιευτοφν ςτα πρακτικά του 
ςυνεδρίου με τθ φροντίδα  των ςυντονιςτϊν των ομάδων. Σα κείμενα δεν πρζπει να 
υπερβαίνουν τισ 9. 000 λζξεισ και οι περιλιψεισ τισ 200 λζξεισ, οφείλουν δε να 
περιλαμβάνουν διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail και ιδιότθτα του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ. Οι 
καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν παράδοςθ των υπό δθμοςίευςθ κειμζνων κα 
ανακοινωκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνεδρίου. 

http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=197

