
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 

 
10:30 – 11:30:Εγγραφι υνζδρωνΑμφικζατροΔ3-7 
 Ζναρξθ Εργαςιϊν - Χαιρετιςμόσ 
 
11:30 – 12:30:Εναρκτιρια Ομιλία:ταφροσ Σομπάηοσ, «Οι δφο όψεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
2000-2016» 
 
12:30 – 14:30: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα (Εςτιατόριο Πανεπιςτημίου) 
 
17:30 – 18:30: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
19:00 – 21:00: Σελετι αναγόρευςθσ του Κακθγθτικεφου Παπαϊωάννου ςε Ομότιμο 

Κακθγθτι του  Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ   Αμφικζατρο Δ3-7 
 

 
άββατο 22 Οκτωβρίου 2016 

 
09:00 – 12:00: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
12:00 – 12:20: Διάλειμμα – καφζσ 
 
12:20– 14:30: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα(Εςτιατόριο Πανεπιςτημίου) 
 
17:00 – 19:00: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
19:00– 21:00:Ολομζλεια: Θεματικό Πάνελ«υλλογικι δράςθ και κοινωνικά κινιματα ςτθν 

εποχι τθσ κρίςθσ»Αμφικζατρο Δ3-7 
 
Ομιλητζσ:Μάκθσ εφεριάδθσ, «Κόμματα και κινιματα χωρίσ τθν πολιτικι; Σο μοντζλο του 

“κόμματοσ καρτζλ” υπό το φωσ τθσ εμπειρίασ ΤΡΙΗΑ», και 
Μιχάλθσ Ψθμίτθσ, «Κριτικι τθσ κριτικισ μαρξιςτικισ προςζγγιςθσ ςτθν αλλθλζγγυα οικονομία» 
Συντονιςτήσ: Νίκοσ ερντεδάκισ 
 
21:00:  Δείπνο  
 

Κυριακι  30 Οκτωβρίου 2011 
 
09:30 – 11:30: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
11.30 – 12.00 Διάλειμμα - καφζσ 
 
12:00 – 15:00: Ομάδεσ Εργαςίασ 
 
15:00: Γεφμα - Αποτίμθςθ εργαςιϊν ςυνεδρίου(Εςτιατόριο Πανεπιςτημίου) 
                       Λιξθ υνεδρίου 
  



Πρόγραμμα Θεματικών Ομάδων 
 

1θ Θεματικι ομάδα: Θεωρία, ιδεολογία και πολιτικι ςτθν κοινωνικι επιςτιμθ 
(Αίκουςα: Εργαςτιριο ΚΕ)) 

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

 
Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα απευκφνεται ςε όλουσ όςουσ εςτιάηουν τθν ζρευνά τουσ ςε ηθτιματα 
κλαςςικισ 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 ςυνδιαμορφϊνουν τθν πορεία των κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν κατά τον 19οαιϊνα, ζμφαςθ κα δοκεί και ςε ρεφματα τθσ κοινωνικισ ςκζψθσ που 
διαμορφϊκθκαν τον 20όαιϊνα, 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.ά.  Ευπρόςδεκτεσ είναι ειςθγιςεισ που εςτιάηουν ςτθν  
ανάλυςθ των πολιτικϊν, θκικϊν και πολιτιςμικϊν προταγμάτων τθσνεωτερικότθτασ, 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 ςτισ  Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ» 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 
αυτισ τθσομάδασ, ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικιστουσδουλειάσ.  

 
Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 

12:30 – 13:30: Νίκοσ Ναγόπουλοσ, «Θ κοινωνιολογικι ςτροφι ςτθ Γνωςιοκεωρία: Οι 
κοινωνιολογικζσ όψεισ των νζων φαινομενολογικϊν προςεγγίςεων και θ ςυμβολι τουσ ςτθ 
διεφρυνςθ των ςτόχων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ωσ δυνατότθτασ αναςυγκρότθςθσ του 
κοινωνικοφ πλαιςίου» 
 

13:30 – 14:30: Οδυςςζασ Αϊβαλισ, «Αςτάκμθτοσ υλιςμόσ και διατομικότθτα» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα  
 
17:15-18:00: Ιωάννθσ Μοφρκοσ, «Κοινωνικι Μνιμθ και Κλαςικι Αρχαιολογία: Από τον 
Halbwachs ςτθν Alcock» 
 
18:00 – 18:45: οφία Πλακανδάρα, «Mελζτθ κριτικισ ανάλυςθσ λόγου: θ καταςκευι τθσ 
εκνικισταυτότθτασ μζςω τθσ ζννοιασ του ξζνου ςτο λόγο τθσ XρυςήσAυγήσ» 

 

Κυριακι  23 Οκτωβρίου 2016 

 

15:00:Γεφμα –Αποτίμθςθ εργαςιϊν ςυνεδρίου   

  



2θ Θεματικι ομάδα: Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ςχεδιαςμοφ ςτθν εμπειρικι κοινωνικι 
ζρευνα        (Αίκουςα: Α2-2 Οικονομικοφ Σμιματοσ)  ) 

υντονιςτζσ:Γιώργοσ Σςιώλθσ- τεφανία Καλογεράκθ  
Κριτικόσ ςχολιαςμόσ: Γιάννθσ Κάλλασ και Νικόλασ Χρθςτάκθσ  

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 
 τα διλιμματα και οι προκλιςεισ, που αντιμετωπίηει ο ερευνθτισ κατά τθ βιογραφικι 

αφθγθματικι ανάλυςθ και τθν ανάλυςθ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Εμπειρικά 
Θεμελιωμζνθσ Θεωρίασ (GroundedTheory) 

 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.  

Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 
12:30 – 13:30:Αλλθλογνωριμία ςυμμετεχόντων/ουςϊν – Ηθτιματα ςυντονιςμοφ ομάδασ 
εργαςίασ 
 
13:30 – 14:30:Ναπολζων Παπαγεωργίου, «Διερεφνθςθ προοπτικϊν διαμόρφωςθσ μιασ 
επιςτθμολογίασ τθσ μεικτισ μεκοδολογίασ κοινωνικισ ζρευνασ» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 

άββατο 22 Οκτωβρίου 2016 
 
09:30 – 10:20: Χάρθσ αλωμίδθσ, «Μια ‘άλλθ’ ανάγνωςθ των επίςθμων εγκλθματολογικϊν 
ςτατιςτικϊν και μια ‘απάντθςθ’» 
 
10:20 – 11:10: Κωνςταντίνοσ Πανάγοσ, «Θ φυλακι ωσ ζνα ιδιόμορφο ερευνθτικό πεδίο: 
Μεκοδολογικά και δεοντολογικά ηθτιματα» 
 
11:10 – 12:00: Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννθ, «Ηθτιματα  ςχεδιαςμοφ και  δεοντολογίασ  ςτθν 
εκνογραφικι ζρευνα: θ περίπτωςθ του πεδίου των γενετικϊν εξετάςεων ςτο ζμβρυο» 
 
12:20 – 13:10: Κωνςταντίνοσ ιπθτάνοσ, «Οι μακθτζσ ωσ ςυν-ερευνθτζσ ςτο μάκθμα τθσ 
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ: Θκικοί και δεοντολογικοί περιοριςμοί - ηθτιματα εξουςίασ, 
ςυμμετοχισ και πολιτειότθτασ» 
 



 
13:10 – 14:00: Αντωνία Καςτρινάκθ,«Θ εμπειρικι διερεφνθςθ του φαινομζνου τθσ 
ενδοοικογενειακισ βίασ με  βάςθ τθν ανάλυςθ περιεχομζνου δθμοςιευμάτων από τον ζντυπο 
τφπο: Μεκοδολογικά, τεχνικά ηθτιματα και προβλιματα τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ». 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 
17:00 – 18:00: Άννα ολωμοφ, «Βιογραφικοί μεταςχθματιςμοί και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 
μελϊν ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν» 
 
18:00 – 19:00: Ανκι Χατηθπζτρου, «Άτυπεσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ ςτο αναπθρικό κίνθμα: μία 
βιογραφικι προςζγγιςθ για τθ μελζτθ τθσ αναπθρικισ ταυτότθτασ» 
 

Κυριακι  23 Οκτωβρίου 2016 
 

09:30 – 10:20: AνδροφτςουΦοφλβια,  «H διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ γυναίκασ και πολιτικισ, με 
ζμφαςθ ςτο ηιτθμα των ζμφυλων ποςοςτϊςεων, ωσ ζνα μζτρο βελτίωςθσ τθσ πολιτικισ 
αντιπροςϊπευςθσ των γυναικϊν μζςω τθσ ποιοτικισ προςζγγιςθσ» 
 
10:20 – 11:10: Μαρία Δρακάκθ, «Θ ταυτότθτα τθσ μουςειακισ εμπειρίασ  ςτθν θλικία του 
Δθμοτικοφ χολείου:  Ζρευνα  με βάςθ τθν εμπειρικά κεμελιωμζνθ κεωρία» 
 
11:30 – 12:20: Μυρςίνθ Βαςιλοποφλου, «TimesTheyAree-Changing: Παρουςίαςθ των 
ευρθμάτων τθσ ζρευνασ με κζμα τα ηθτιματα καταςκευισ του εαυτοφ κατά τθν εποχι τθσ από-
υλοποίθςθσ τθσ μουςικισ» 
 
12:20 – 13:10: Κώςτασ Βώροσ, «Κάνοντασ εμπειρικι κοινωνικι ζρευνα ςτισ μθντιακζσ 
ςυνικειεσ και πρακτικζσ παιδιϊν δθμοτικοφ ςχολείου» 
 
13:10 – 14:00: Κωνςταντίνοσ Κωνςταντίνου, «Σα νζα μεςαία ςτρϊματα ςτθν κυπριακι 
κοινωνία: κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διαςτάςεισ» 
 
14:00 –15:00:υηιτθςθ επί των κεντρικϊν κεμάτων που ανζκυψαν από τισ ανακοινϊςεισ και τθ 
ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα εργαςίασ 
 
15:00:Γεφμα –Αποτίμθςθ εργαςιϊν ςυνεδρίου 

 
 

  



 3θ Θεματικι ομάδα: υλλογικι δράςθ-κοινωνικά κινιματα   (Αίκουςα: Α3-2) 
 

υντονιςτζσ: Νίκοσ ερντεδάκισ- Χριςτίνα Καρακιουλάφθ 
 
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, 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 OccupyWallStreet, 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 ειςθγιςεισ 
ερευνθτικά εςτιαςμζνεσ 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. 

Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 

 
12:30 – 13:30: Χάρθσ Μαλαμίδθσ,«Από τθν διαμαρτυρία ςτθν παραγωγι: Ο μεταςχθματιςμόσ 
των κοινωνικϊν κινθμάτων ςτθν Ελλάδα κατά τθν εποχι τθσ κρίςθσ» 
 
13:30 – 14:30: Ανζςτθσ Ανεςτάκοσ,«υηθτϊντασ για το"κίνθμα των πλατειϊν": Ερωτιματα για 
τθ κεωρία των κοινωνικϊν κινθμάτων» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 
18:30 – 19:15:Μυρςίνθ Κουφίδθ,«Σο αγροτικό κίνθμα ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, 2010-2016» 

 
άββατο 22 Οκτωβρίου 2016 

 
09:30 – 10:20: Μάριοσ Πανιεράκθσ, «Πζρα από το Αίτθμα: “υλλογικι Σαυτότθτα” και 
“Προεικονιςτικι Πολιτικι” ςτθ ςυλλογικι δράςθ τθσ Επιτροπήσ Αγώνα Εςτιών Λζςβου για τθ 
διεκδίκθςθ ςτζγαςθσ» 
 
10:20 – 11:10: Άγγελοσ Λουκάκθσ, «Κάτι παραπάνω από τθν προςφορά βοικειασ! 
Διερευνϊντασ τθ ςφνδεςθ των πρωτοβουλιϊν αλλθλεγγφθσ με τα Κοινωνικά Κινιματα ςτθν 
Ελλάδα τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ» 
 
11.10 – 12:00: Κωνςταντίνοσ Πετράκοσ, «“Χρυςζσ” επενδφςεισ και κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ: Θ 
περίπτωςθ των κουριϊν» 
 
12:20 – 13:10:Λεωνίδασ Οικονομάκθσ,«H “Κυβζρνθςθ τθσ Ελπίδασ”, θ ελπίδα τθσ κυβζρνθςθσ, 
και οι εκλογζσ ωσ κυματοκραφςτεσ  ριηοςπαςτικϊν προεικονιςτικϊν πολιτικϊν διαδικαςιϊν» 
 
13:10 – 14:00: Λουκία Κοτρωνάκθ,«Από τον δρόμο ςτο κοινοβοφλιο: Οι τοπογραφίεσ τθσ 
διαμαρτυρίασ ενάντια ςτα μζτρα λιτότθτασ (Ελλάδα, 2009 -2014)» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 
18:00 – 19:00:Ιωςθφίνα Ιακωβίδου,«Σο διεκνζσ περιβάλλον τθσ ςυγκρουςιακισ πολιτικισ: Από 
τθν πλατεία Σαχρίρ ςτο OccupyWallStreet» 
 



Κυριακι  23 Οκτωβρίου 2016 
 

10:30 – 11:30: Κωνςταντίνοσ Κωςτόπουλοσ - Κώςτασ Κανελλόπουλοσ,«Αντιρατςιςτικζσ και 
αντιφαςιςτικζσ δράςεισ ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ (2009-2014)» 
 
12:00 – 13:00: Δθμιτρθσ Παπανικολόπουλοσ - Βαςίλθσ Ρόγγασ,«Οι κινθτοποιιςεισ των 
δθμοςίων υπαλλιλων (2009-2014)» 
 
13:00 – 14:00:ΜάρκοσΒιογιατηόγλου,«Εργατικζσ κινθτοποιιςεισ ςτα πλαίςια του κινιματοσ 
ενάντια ςτθ λιτότθτα, 2010-2014» 
 
14:00 –15:00:υηιτθςθ επί των κεντρικϊν κεμάτων που ανζκυψαν από τισ ανακοινϊςεισ και τθ 
ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα εργαςίασ.  
 
15:00:Γεφμα- Αποτίμθςθ εργαςιϊν ςυνεδρίου 
 

  



4θ Θεματικι ομάδα:  Τγεία, Κοινότθτα, Κοινωνία: χζςεισ και δυναμικζσ  
(Αίκουςα: Α3-3)  

 
υντονιςτζσ: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. 

 

Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 

 

12:30 – 12:45: οφία Σριλίβα, Μάνοσ αββάκθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ,«Ειςαγωγι ςτθν 

προβλθματικι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ» 

 
12:45–13:30: Μάνοσ αββάκθσ, «Ηϊντασ με το HIV/AIDS: Κοινωνικόσ ςτιγματιςμόσ, ενςϊματεσ 
(αμφι)ταλαντεφςεισ και εγχειριματα υπζρβαςθσ» 
 
13:30 – 14:30:Χριςτοσ Κουροφτηασ,«Θ “ανατομία του κυττάρου” και οι κοινωνίεσ των 
“ςτατιςτικά ζγκυρων”: Θ περίπτωςθ των “εγκλθματικϊν γονιδίων”» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 

17:00 – 17:45: Ελζνθ Μπινάκθ, «Θ ανδρικι  υπογονιμότθτα: Πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα και 

επαγγελματικζσ πρακτικζσ» 

 
17:45–18:30: ΗαχαροφλαΚαςςζρθ,«Αποδομϊντασ τθν αναπαράςταςθ τθσ “ψυχαναλφτριασ”: 
το χτίςιμο τθσ ςχζςθσ ερευνιτριασ-ερευνωμζνων ςτο πεδίο τθσ κεραπείασ των εξαρτιςεων» 

 

 

 

 

 

 



άββατο 22 Οκτωβρίου 2016 

 

09.30– 10:15: Περράκθ Ελζνθ, Ειρινθ Καμαράτου, Κατερίνα Βαρδουλάκθ:«Πωσ ορίηεται το 
τραφμα ςτθν Ελλάδα; Μια ζρευνα μεικτϊν μεκόδων» 
 
10:15– 11:00: Βαλεντίνθ Καμπφλθ,«Βιοτεχνολογία, Γενετικά Σροποποιθμζνοι Οργανιςμοί 
καιΒιοθκικά διλιμματα» 
 
11:00– 12:00: Μαρία Βαλαςάκθ, «Σο προςωπείο τθσ νόςου Πάρκινςον μζςα από το πρόςωπο 
του αςκενι: Μορφζσ επικοινωνίασ και επαναδιαπραγμάτευςθ του εαυτοφ - Μελζτθ 
περίπτωςθσ» 
 
12:30– 13:30: Διμθτρα Βαςιλειάδου,«Ιςτορϊντασ τον πάςχοντα εαυτό ςτθν Ελλάδα του 19ου 
αιϊνα» 
 
13:30– 14.30: Μανόλθσ Σηανάκθσ,«Θ ςχζςθ βιολογικοφ, ψυχολογικοφ και κοινωνικοφ ςτα 
φςτερα γραπτά του MarcelMauss: Ιςτορικζσ, κεωρθτικζσ και επιςτθμολογικζσ παράμετροι» 
 

14:30:Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 

 
17:00 – 17:45: Διμθτρα Πλατάκθ,«Οι αφθγιςεισ των οικογενειακϊν φροντιςτϊν των 
νοςθλευόμενων αςκενϊν με καρκίνο» 
 
17:45– 18:30: πυροφλα Μάντθ,«Γυναίκεσ με εμπειρία καρκίνου του μαςτοφ υποςτθρίηουν 
γυναίκεσ με διάγνωςθ καρκίνου του μαςτοφ» 
 

Κυριακι  23 Οκτωβρίου 2016 

 

09:30–10:45: Χαςιώτθ Διμθτρα,«εξουαλικότθτα: Μια μελζτθ Κριτικισ Ανάλυςθσ Λόγου ςτο 
ζργοΣεξ: Ο μφθοσ και η προςζγγιςη του ςήμερα» 
 
10:45–11:45: Αλεξάνδρα Περιςτεράκθ,«τόχοι και μεκοδολογία μιασ ψυχοκοινωνικισ 
παρζμβαςθσ που προορίηεται για πεδίο ζρευνασ-δράςθσ: Σο παράδειγμα του “Θεάτρου ςτθν 
Κοινότθτα”» 
 
12:00–12:45: Δότα Παγιοποφλου, «Θ “ομάδα τθσ Λζρου”: Θ ιςτορία τθσ ψυχιατρικισ 
μεταρρφκμιςθσ ςτθ Λζρο» 
 
12:45– 13:30: Μανόλθσ Σηανάκθσ, οφία Σριλίβα, AnnekeSools, Εφα Φρανγκιαδάκθ, 
MiltiadesHadjiosif, «Θ ζννοια τθσ ουτοπίασ ωσ μεκοδολογικό εργαλείο: Θ περίπτωςθ των 
επιςτολϊν που αναφζρονται ςτο μζλλον ςε ςχζςθ με το δθμοψιφιςμα τθσ 5θσ Ιουλίου 2015» 
 

13:30–15.00:υηιτθςθ επί των κεντρικϊν κεμάτων που ανζκυψαν από τισ ανακοινϊςεισ και τθ 

ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα εργαςίασ 

 

  



     5θ Θεματικι ομάδα: Νεολαία ςτθ νεότερθ Ελλάδα: Πολιτιςμικζσ πρακτικζσ, 
αμφιςβιτθςθ, κοινωνικότθτα, ταυτότθτεσ (Αίκουςα: Α3-1) 

 
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 τθσ ομάδασ αυτισ 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), και 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.  

 
Παραςκευι 21 Οκτωβρίου 2016 

 

12:30– 13:30: Ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Ομάδασ: παρουςίαςθ καιαλλθλογνωριμία 
ςυμμετεχόντων/ουςϊν 
 
13:30 – 14:15: Ελζνθ Σαμιωλάκθ, «Θ ςυγκρότθςθ τθσ ζννοιασ τθσ παιδικισ θλικίασ τθν περίοδο 
του “νεοελλθνικοφ διαφωτιςμοφ”»  
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 
 
17:30 – 18:30: Σώνια Γεωργίου, «Σο ηιτθμα τθσ νεότθτασ ςτθ Λευκωςία κατά τθν πρϊιμθ 
Αγγλοκρατία (1878-1930)» 
 

άββατο 22 Οκτωβρίου 2016 
 

09:30 – 10:15: Θάνοσ Αγγελόπουλοσ,«“Νζοι” και κοινωνικι πρόνοια ωσ “πρόβλθμα” τθσ 
αςτικισ κοινωνίασ του Μεςοπολζμου: απόπειρεσ προςζγγιςθσ του Ορφανοτροφείου Ρεκφμνθσ, 
1924-1926» 
 
10:15 – 11:00: Ελζνθ Παπαμακαρίου, «Ακοφγοντασ κοριτςίςτικουσ ψικφρουσ ςτα κανονιςτικά 
κείμενα του Ορφανοτροφείου Θθλζων φρου (1945-1955)» 
 
11:00 – 11:45: Βαςιλικι Θεοδώρου, «“Σάξισ ιδιαιτζρα”: Νοθματοδοτιςεισ τθσ παιδικισ θλικίασ 
και τθσ νεότθτασ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα μζςα από τα ςχιματα προςταςίασ και επίβλεψθσ» 
 
13:15 – 14:00: Θανάςθσ Θεοδώρου, «“Νεολαία, ςεξ και… λίγο πόλεμοσ”: Αναπαραςτάςεισ του 
ηθτιματοσ νεολαία ςτισ ςελίδεσ του περιοδικοφ Ταχυδρόμοσ (1960-1974)» 
 
14:30: Μεςθμβρινό διάλειμμα – Γεφμα 



 
17:15 – 18:15: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ,«“Οι δρόμοι είναι ελεφκεροι από επιτιρθςθ”: Νεολαία, 
εικόνεσ τθσ κρίςθσ και πολιτικό γκράφιτι 

 
Κυριακι  23 Οκτωβρίου 2016 

 
10:00 – 10:45: Βαγγζλθσ Σηοφκασ, «Oπαδικζσ Σαυτότθτεσ, Νεολαία και Παραβατικότθτα μζςα 
από τισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ και τισ βίντεοταινίεσ τθσ δεκαετίασ του 1980» 
 
10:45 – 11.30: Θεόδωροσ πφροσ - Γιώργοσ Γάςιασ, «“Αδελφότθτα”, “νεολαία” και κοινωνικι 
αναπαραγωγι ςε μια αρμάνικθ (βλάχικθ) “κοινότθτα” τθσ Ακινασ» 
 
12:00 – 12:45: Μαρία Μπαρζλθ, «Σα πανθγφρια τθσ Μεταπολίτευςθσ ςτθν Ικαρία: 
Περιφράξεισ, από-περιφράξεισ των κοινϊν, και νεολαία» 
 
12:45 – 14:00: φνοψθ ηθτθμάτων που αναδείχκθκαν από τισ ειςθγιςεισ και ελεφκερθ 
ςυηιτθςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Κατάλογοσ ομιλθτών-ςυντονιςτών  
 
Αβδελά  Ζφθ, Κακθγιτρια, Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ    
Αγγελόπουλοσ  Θάνοσ, Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ του ΠΜ φγχρονθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι   

Ιςτορία, Παν/μιο Κριτθσ 
Ανεςτάκοσ Ανζςτθσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Aνδροφτςου Φοφλβια,  Τποψιφια Διδάκτωρ,Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Αϊβαλισ  Οδυςςζασ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ,Πάντειο 

Παν/μιο 
Αχείμαςτοσ  Μφρων, Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ  
Βαςιλοποφλου Μυρςίνθ, Τποψιφια Διδάκτωρ, Σμιμα Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ, ΕΚΠΑ 
Βιογιατηόγλου Μάρκοσ, PhD, European University Institute. 
Βαλαςάκθ  Μαρία, Τποψιφια Διδάκτορασ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Βαςιλειάδου Διμθτρα, Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια, Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, ΕΚΠΑ 
Βϊροσ Κϊςτασ, ΤποψιφιοσΔιδάκτωρ, Media Education, University College London (UCL) 
Γάςιασ  Γιϊργοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ   
Γεωργίου Tϊνια, Τποψιφια Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Παν/μιο Κριτθσ  
Δρακάκθ Μαρία, Τποψιφια Διδάκτωρ Πολιτιςμικισ Επικοινωνίασ και Σεχνολογίασ, Παν/μιο 

Αιγαίου 
Ηαϊμάκθσ  Γιάννθσ,  Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Θεοδϊρου  Βάςω, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Παιδαγωγικό Σμιμα Εκπαίδευςθσ, Δθμοκρίτειο 

Παν/μιο Θράκθσ  
Θεοδϊρου  Θανάςθσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ  
Ιακωβίδου  Ιωςθφίνα, Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, Πάντειο Παν/μιο 
Κάλλασ  Ιωάννθσ, Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου  
Καλογεράκθ  τεφανία, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Κοτρωνάκθ  Λουκία, Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, Πάντειο Παν/μιο. 
Καμπφλθ  Βαλεντίνθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Ιατρικισ, ΕΚΠΑ 
Κανελλόπουλοσ  Κϊςτασ, Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, ΠάντειοΠαν/μιο 
Καρακιουλάφθ Χριςτίνα, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Καςτρινάκθ Αντωνία, Τποψιφια Διδάκτωρ Εγκλθματολογίασ, Πάντειο Παν/μιο 
Καςςζρθ Ηαχαροφλα, Επιςτ. υνεργάτθσΣμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΣΕΙ Κριτθσ  
Κουροφτηασ  Χριςτοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτορασ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου 
Κουμπουρλισ  Γιάννθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιλογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Κουφίδθ  Μυρςίνθ, Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Κωνςταντίνου  Κωνςταντίνοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου 
Κωςτόπουλοσ  Κωνςταντίνοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, 

Πάντειο Παν/μιο 
Λαβράνου  Αλίκθ, Κακθγιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Λουκάκθσ  Άγγελοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Μαλαμίδθσ Χάρθσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, ScuolaNormaleSuperiore, Πίηα 
Μάντθ  πυροφλα, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Ψυχολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Μουηακίτθσ Άγγελοσ, Λζκτορασ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Μπινάκθ Ελζνθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Μοφρκοσ Ιωάννθσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ, Ε.Κ.Π.Α  
Μπαρζλθ Μαρία, Τποψιφια Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ  
Ναγόπουλοσ Νίκοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου 
Ντρουμπογιάννθ Αλεξάνδρα,  Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Οικονομάκθσ Λεωνίδασ, ΤποψιφιοσΔιδάκτωρ, EuropeanUniversityInstitute, Ερευνθτισ, Scuola 

Normale Superioredi Pisa 
Παγιοποφλου Δότα, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Πανάγοσ Κωνςταντίνοσ,Τποψιφιοσ Διδάκτωρ Εγκλθματολογίασ-ωφρονιςτικισ, Νομικι χολι, 

ΕΚΠΑ 



Πανιεράκθσ Μάριοσ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ, 
Παν/μιο Αιγαίου 

Παπαγεωργίου Ναπολζων, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Παν/μιο Ιωαννίνων 
Παπαμακαρίου Ελζνθ,  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθ φγχρονθ Ελλθνικι και 

Ευρωπαϊκι Ιςτορία, Παν/μιο Κριτθσ 
Παπανικολόπουλοσ Δθμιτρθσ, Διδάκτωρ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ,Πάντειο 

Παν/μιο 
Περιςτεράκθ Αλεξάνδρα, Τποψιφια Διδάκτορασ, Παν. Montpellier3–Paul-Valery 
Περράκθ  Ελζνθ, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Ψυχολογίασ,Πάντειο Παν/μιο 
Πετράκοσ  Κωνςταντίνοσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ,Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 
Πλακανδάρα οφία, Πτυχιοφχοσ Σμιματοσ Ψυχολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ  
Πλατάκθ Διμθτρα, μεταπτυχιακι φοιτιτρια, Σμιμα Ψυχολογίασ,  Παν/μιο Κριτθσ 
Ρόγγασ  Βαςίλθσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Ρωμανόσ  Βαςίλειοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
αββάκθσ  Μάνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιοΑιγαίου 
αλωμίδθσ  Χάρθσ, Τποψιφιοσ Διδάκτωρ,Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου 
ιπθτάνοσ  Κωνςταντίνοσ,Τποψιφιοσ Διδάκτωρ,Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν, 

Παν/μιο Κριτθσ 
ερντεδάκισ Νίκοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
εφεριάδθσ εραφείμ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, 

Πάντειο Παν/μιο 
ολωμοφ Άννα, Τποψιφια Διδάκτωρ, Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν 

Προςχολικι Θλικία (ΣΕΕΑΠΘ),  Παν/μιο Πατρϊν  
πφροσ Θοδωρισ, Διδάκτωρ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Διδάςκων ΕΑΠ & Σμιμα 

Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ  
Σαμιωλάκθ Ελζνθ, Τποψιφια Διδάκτωρ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Παν/μιο Κριτθσ 
Σομπάηοσ ταφροσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, 

Παν/μιο Κφπρου 
Σηανάκθσ Μανόλθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μιο Κριτθσ 
Σηοφκασ Βαγγζλθσ,  Διδάκτωρ Κοινωνιολογίασ, Πάντειο Παν/μίου 
Σςιϊλθσ Γεϊργιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Σριλίβα οφία, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Σμιμα Ψυχολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Φουρναράκθ Ελζνθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Χαςιϊτθ Διμθτρα, πτυχιοφχοσ Σμιματοσ Ψυχολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ 
Χατηθπζτρου Ανκι, Τποψιφια Διδάκτωρ, χολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Ελλθνικό Ανοιχτό 

Παν/μιο 
Χρθςτάκθσ Νικόλασ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ, ΕΚΠΑ 
Ψθμίτθσ Μιχάλθσ,  Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Αιγαίου 

  



 
 
 
 
 

Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου-εμιναρίου 
 
Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, (ςυντονιςτισ), τεφανία Καλογεράκθ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Μανόλθσ 
Σηανάκθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ (μζλθ ΔΕΠ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, Παν/μιο Κριτθσ),  Μαρίνα 
Παπαδάκθ (μζλοσ ΕΔΙΠ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Παν/μίου Κριτθσ), Αλζξανδροσ Σςιριντάνθσ 
(μζλοσ ΕΣΕΠ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ Παν/μίου Κριτθσ), Μιχάλθσ Βζρροσ, Βαςιλεία πυράκου,  
άντθ Θεοδϊρου, Νίκοσ Παπαχριςτοδοφλου  (μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, Σμιμα Κοινωνιολογίασ, 
Παν/μίου Κριτθσ)  
 
 
 

Επιςτθμονικι Επιτροπι υνεδρίου-εμιναρίου 
 
Ζφθ Αβδελά, Βαςίλθσ Αράπογλου, Μφρων Αχείμαςτοσ, Κϊςτασ Γκοφνθσ, Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ, 

τεφανία Καλογεράκθ, Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Γιάννθσ Κουμπουρλισ, Aλίκθ Λαβράνου, 

Άγγελοσ Μουηακίτθσ, Βαςίλθσ Ρωμανόσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, οφία Σριλίβα, 

Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Ελζνθ Φουρναράκθ  (μζλθ ΔΕΠ Παν/μίου Κριτθσ), (Παν/μιο Θεςςαλίασ), 

Γιάννθσ Κάλλασ, Μάνοσ αββάκθσ, ΜιχάλθσΨθμίτθσ (Παν/μιο Αιγαίου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H ςχεδίαςθ του εξωφφλλου ζγινε από τον Αλζξανδρο Σςιριντάνθ 
Θ φωτογραφία τθσ αφίςασ είναι από γκράφιτι ςτο Κεραμικό και θ λιψθ ζγινε ςτο πλαίςιο 

ερευνθτικοφ προγράμματοσ του ΕΚΑΕΚΕ  
 


