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Το  Πανελλήνιο  Μεταπτυχιακό  Εντατικό  Σεμινάριο-Συνέδριο  για  υποψήφιους  διδάκτορες
αποτελεί  συνέχεια  του  κύκλου  των  Διεθνών  Μεταπτυχιακών  Θερινών  Σχολείων  των
Ανωγείων (Anogia Summer Schools) και της ακαδημαϊκής παράδοσης που έχει εδραιωθεί
ήδη από το 1994 με σκοπό την προώθηση του διεπιστημονικού διαλόγου στις κοινωνικές
επιστήμες.

Το  φετινό  Μεταπτυχιακό  Εντατικό  Σεμινάριο-Συνέδριο  οργανώνεται  από  το  Εργαστήριο
Κοινωνικής  Ανάλυσης  και  Εφαρμοσμένης  Κοινωνικής  Έρευνας,  του  Τμήματος
Κοινωνιολογίας  και  επικεντρώνεται  σε  μια  ποικιλία  ζητημάτων  που  απασχολούν  τις
κοινωνικές  επιστήμες:  η μεθοδολογία  και  ο  σχεδιασμός  στην  εμπειρική  κοινωνική
έρευνα, θεωρία, ιδεολογία και πολιτική στην κοινωνική επιστήμη, εργασία και συνδικάτα
στην  περίοδο  της  κρίσης,  συλλογική  δράση  και  κοινωνικά  κινήματα, πολιτισμικές
πρακτικές,  αμφισβήτηση  και  κοινωνικότητα  στη  νεολαία  στη  νεώτερη  Ελλάδα,
σχέσεις  και  δυναμικές  στην  υγεία,  τη κοινότητα  και  την κοινωνία.  Το  φετινό  σεμινάριο-
συνέδριο  συμπίπτει  με  την  τελετή  απονομής  τίτλου  του  ομότιμου  καθηγητή  του
Πανεπιστημίου Κρήτης στον Σκεύο Παπαϊωάννου.  Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου
λαμβάνοντας  υπόψη  την  προσφορά  του  στο  θεσμό  του  Πανελλήνιου  Μεταπτυχιακού
Εντατικού Σεμιναρίου-Συνεδρίου για Υποψήφιους Διδάκτορες αποφάσισε να του αφιερώσει
το φετινό Συνέδριο-Σεμινάριο.

 Τα βασικά οργανωτικά και  θεματικά χαρακτηριστικά του Συνεδρίου-Σεμιναρίου είναι  τα
ακόλουθα:

 Αφορά  κυρίως  τη  μεθοδολογία  της  έρευνας  στις  κοινωνικές  επιστήμες,
επιχειρώντας  να  συμβάλει  στη  συγκρότηση  μιας  κοινότητας  διαλόγου  μεταξύ
επιστημόνων διαφορετικών ερευνητικών παραδειγμάτων.

 Οι  δραστηριότητες  του  συνεδρίου  θα  λάβουν  χώρα  στις  εγκαταστάσεις  του
Πανεπιστημίου  Κρήτης  και  αναμένεται  να  λειτουργήσουν  ως  θεωρητική
ανατροφοδότηση στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες των προηγούμενων
Σεμιναρίων-Συνεδρίων.

 Το  Πανελλήνιο  Μεταπτυχιακό  Εντατικό  Σεμινάριο-Συνέδριο  για  υποψήφιους
διδάκτορες φιλοδοξεί να παράσχει τη δυνατότητα ανακοίνωσης και γνωστοποίησης



ερευνητικών εγχειρημάτων από νέους/νέες επιστήμονες που εκπονούν διατριβές
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 Η  συμμετοχή  ερευνητών  και  πανεπιστημιακών  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  του
κριτικού  διαλόγου  γύρω  από  ζητήματα  κοινωνιολογικής  θεωρίας  και  μεθόδου,
καθώς και στην συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής κοινότητας.

 Επιλεγμένα  κείμενα  των  εργασιών  του  σεμιναρίου-συνεδρίου  θα  εκδοθούν  σε
ηλεκτρονικά  πρακτικά  συνεδρίου  που  θα  βασιστούν  σε  ομοειδείς  θεματικούς
άξονες. Η επιμέλεια τους θα γίνει από τους συντονιστές των ομάδων εργασίας.      

Συντονιστής του Εντατικού Σεμιναρίου-Συνεδρίου είναι  ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Κρήτης  Γιάννης  Ζαϊμάκης,  Διευθυντής  του  Εργαστηρίου  Κοινωνικής  Ανάλυσης  και
Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.

Την Οργανωτική Επιτροπή του Εντατικού Σεμιναρίου-Συνεδρίου αποτελούν οι εξής: Γιάννης
Ζαϊμάκης,  Καθηγητής,  Στεφανία  Καλογεράκη  Λέκτορας  Παν/μίου  Κρήτης,  Νίκος
Σερντεδάκις,  Επίκουρος  Καθηγητής  Παν/μίου  Κρήτης  Μανόλης  Τζανάκης,  Επίκουρος
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Γιώργος Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης,
Μαρίνα Παπαδάκη μέλος ΕΔΙΠ,  Παν/μίου  Κρήτης,  Αλέξανδρος  Τσιριντάνης,  μέλος  ΕΤΕΠ,
Παν/μίου  Κρήτης  και  ομάδα  μεταπτυχιακών  φοιτητών  του  ΜΠΣ  «Κοινωνιολογία»  του
Πανεπιστημίου Κρήτης.     

Την  Επιστημονική  Επιτροπή απαρτίζουν  οι:  Βασίλης  Αράπογλου,  Επίκουρος  Καθηγητής
Παν/μίου  Κρήτης,  Κώστας  Γκούνης,  Επίκουρος  Καθηγητής  Παν/μίου  Κρήτης,  Γιάννης
Ζαϊμάκης,   Καθηγητής  Παν/μίου  Κρήτης,   Στεφανία Καλογεράκη,  Λέκτορας,  Παν/Κρήτης,
Χριστίνα Καρακιουλάφη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης Χριστίνα Κωνσταντινίδου,
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Παν/μίου  Κρήτης,  Αλίκη  Λαβράνου  Αναπλ.  Καθηγήτρια
Παν/Κρήτης,  Άγγελος  Μουζακίτης  Λέκτορας  Παν/μίου  Κρήτης,  Γιώργος  Νικολακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής,  Παν/μίου Κρήτης,  Βαγγέλης Νικολαΐδης Επίκουρος Καθηγητής,
Παν/μίου  Κρήτης,  Βασίλης  Ρωμανός,  Επίκουρος  Καθηγητής,  Παν/μίου  Κρήτης,  Νίκος
Σερντεδάκις,  Επίκουρος  Καθηγητής  Παν/μίου  Κρήτης,  Μανόλης  Τζανάκης,  Επίκουρος
Καθηγητής  Παν/μίου  Κρήτης,  Άρης  Τσαντηρόπουλος,  Επίκουρος  Καθηγητής  Παν/μίου
Κρήτης, Γιώργος Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Ελένη Φουρναράκη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης.

Θεματικές Ομάδες Εργασίας και συνεδρίες σε ολομέλειες

Η οργάνωση του Σεμιναρίου-Συνεδρίου γίνεται με βάση Θεματικές Ομάδες Εργασίας, στις
οποίες  οι  υποψήφιοι  διδάκτορες,  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  του  Τμήματος  και  οι
συμμετέχοντες  ερευνητές  παρουσιάζουν  τις  εργασίες  τους.  Κάθε  ομάδα  εργασίας
πραγματοποιεί σε ημερήσια βάση δύο συνεδρίες. 

Στις συνεδρίες αυτές οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ομάδα
και ακολουθεί εκτενής συζήτηση. Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,
πέρα από την εργασία που θα παρουσιάσουν θα έχουν την ευκαιρία, στο περιθώριο των
εργασιών του συνεδρίου, να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες θέματα που σχετίζονται με
την ερευνητική τους δραστηριότητα. 

Επίσης,  πραγματοποιούνται  ειδικές  συνεδρίες  σε  ολομέλεια,  με  επιλεγμένους
ομιλητές, οι οποίοι εισηγούνται θέματα σχετικά με τους παρακάτω θεματικούς άξονες. 

Α. Θεματικές Ομάδες Εργασίας



1. Ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιασμού στην εμπειρική κοινωνική έρευνα

Συντονισμός: Γιώργος Τσιώλης &  Στεφανία Καλογεράκη

Κομβικό  σημείο  στην  εμπειρική  κοινωνική  έρευνα  αποτελεί  η  συλλογή  /  παραγωγή,
διαχείριση,  επεξεργασία,  ανάλυση  και  ερμηνεία  των  ερευνητικών  δεδομένων.  Οι
προαναφερθείσες  διαδικασίες  εγείρουν  μια  σειρά  από  επιστημολογικά,  μεθοδολογικά,
μεθοδικά και τεχνικά ζητήματα και επιβάλλουν στον ερευνητή να επιλύσει διλήμματα και να
πάρει αποφάσεις  ήδη κατά το στάδιο του ερευνητικού σχεδιασμού. Τέτοια ζητήματα θα
εξεταστούν στην Ομάδα Εργασίας με την ευκαιρία της παρουσίασης και  της ενδελεχούς
συζήτησης  ερευνητικών  εργασιών  υποψηφίων  διδακτόρων  και  νέων  επιστημόνων.
Ειδικότερα θα συζητηθούν:

 η ιδιαιτερότητα των δεδομένων της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,
 τα διαφορετικά είδη του ερευνητικού σχεδιασμού (προκαθορισμένα, ευέλικτα, μεικτά

σχέδια),
 η διαλεκτική σχέση της θεωρητικής παραγωγής και της ανάλυσης εμπειρικών δεδο-

μένων,
 διλήμματα και προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο ερευνητής κατά τη βιογραφική αφηγη-

ματική ανάλυση και την ανάλυση σύμφωνα με τις αρχές της Εμπειρικά Θεμελιωμένης
Θεωρίας (Grounded Theory), 

 η αξιοποίηση λογισμικών προγραμμάτων στην οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση (πο-
σοτικών και ποιοτικών) δεδομένων στην κοινωνική έρευνα,

 οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και τα οφέλη της δευτερογενούς ανάλυσης ποσοτικών
και ποιοτικών δεδομένων,

 οι αρχές και οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (αξιοπιστία, εγκυρότητα) στην ποιοτική
και την ποσοτική έρευνα,

 ζητήματα ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας. 

2. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Συντονισμός: Μύρων  Αχείμαστος,  Γιάννης  Κουμπουρλής,  Αλίκη  Λαβράνου,  Άγγελος
Μουζακίτης και Βασίλης Ρωμανός

Η συγκεκριμένη ομάδα απευθύνεται σε όλους όσοι εστιάζουν την έρευνά τους σε ζητήματα
της  κλασικής  και  σύγχρονης  κοινωνικής  θεωρίας  και  μεταθεωρίας  των  κοινωνικών
επιστημών.  Πέραν  των  επιστημολογικών  και  ιδεολογικών  διενέξεων  που  μαζί  με  τις
πολιτικές και ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες της εποχής συνδιαμόρφωσαν την πορεία των
κοινωνικών επιστημών κατά τον 19ο αιώνα, έμφαση θα δοθεί και σε ρεύματα της κοινωνικής
σκέψης  που  διαμορφώθηκαν  τον  20ο αιώνα,  όπως  ο  δομισμός  και  ο  μεταδομισμός,  η
φαινομενολογία,  η  ερμηνευτική,  η  γλωσσική  στροφή  στην  αναλυτική  και  ηπειρωτική
παράδοση, η ψυχανάλυση, η κριτική θεωρία, η συστημική θεωρία, κ.α. Ευπρόσδεκτες είναι
εισηγήσεις  που  εστιάζουν  στην  ανάλυση  των  πολιτικών,  ηθικών  και  πολιτισμικών
προταγμάτων της  νεωτερικότητας  ή ακόμη  και  των ποικίλων μορφών  τις  οποίες  έχουν
προσλάβει  οι  νεωτερικές  κοινωνίες.   Παράλληλα  με  τη  δημιουργία  ενός  κατάλληλου
περιβάλλοντος  για  την  προώθηση  του  διεπιστημονικού  διαλόγου  γύρω  από  τις
προαναφερόμενες  προβληματικές,  πρωταρχικό  μέλημα  της  ομάδας  εργασίας  «Θεωρία,
Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη» παραμένει η υποστήριξη του θεωρητικού
και  επιστημολογικού  αναστοχασμού  των  διδακτορικών  διατριβών  που  βρίσκονται  εν



εξελίξει,  δηλαδή  η  ενίσχυση  της  κριτικής  συνειδητοποίησης  και  αποσαφήνισης  των
θεωρητικών,  μεθοδολογικών  και  επιστημολογικών  προϋποθέσεων  και  συνεπειών  των
ερευνητικών τους εγχειρημάτων. Απευθύνεται κατά συνέπεια και σε όλους εκείνους τους
υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να παρουσιάσουν και να συζητήσουν στο πλαίσιο
μιας τέτοιας ομάδας σχετικά προβλήματα της ερευνητικής τους δουλειάς.

3. Εργασία και Συνδικάτα κατά την περίοδο της κρίσης

Συντονισμός: Χριστίνα Καρακουλάφη 

Η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας των τελευταίων χρόνων σήμαναν σημαντικές
αλλαγές στο πεδίο της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, που οδήγησαν μεταξύ άλλων
σε φαινόμενα όπως : η όξυνση της ανεργίας, η διεύρυνση της εργασιακής επισφάλειας και
ανασφάλειας, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, η επιδείνωση
των συνθηκών εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας απασχόλησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
καταγράφηκε  όξυνση  των  εργατικών  κινητοποιήσεων  και  επίκληση  νέων  μορφών
συνδικαλιστικής δράσης. Ταυτόχρονα όμως καταγράφηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στο
εσωτερικό  των συνδικάτων,  καθώς  και  αλλαγές  ως  προς  τους  τρόπους  συνδικαλιστικής
δράσης.

Η εν λόγω θεματική ομάδα απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με
ζητήματα  εργασίας/εργασιακών  σχέσεων,  καθώς  και  συνδικαλισμού/εργατικών
διεκδικήσεων  κατά  την  περίοδο  της  οικονομικής  κρίσης. Στο  πλαίσιο  της  ομάδας  θα
μπορούσαν  να  παρουσιαστούν  εργασίες  που  αφορούν  θέματα  όπως  τα  ακόλουθα: -
Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, - Ανεργία,
Εργασιακή  επισφάλεια  και  ανασφάλεια  και   Συνδικάτα  και  εργατικές
κινητοποιήσεις/διεκδικήσεις.

4. Συλλογική Δράση - Κοινωνικά Κινήματα

Συντονισμός: Νίκος Σερντεδάκις 

Οι ραγδαίες αλλαγές που ακολούθησαν την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και
οικονομικής  κρίσης  μετά  το  2008,  ειδικότερα  η  κρίση  χρέους  των  χωρών  της  νότιας
Ευρώπης, η  ένταση της συλλογικής δράσης και οι πολιτικοί κραδασμοί κυρίως στην Ισπανία
και την Ελλάδα,  θέτουν νέες προκλήσεις για τους ερευνητές της συλλογικής δράσης και των
κοινωνικών κινημάτων:  προκλήσεις  τόσο στο ερευνητικό επίπεδο όσο και  στο πεδίο της
θεωρίας.  Μετά  το  2008,  οι  εξεγέρσεις  στις  αραβικές  χώρες,  οι  Ισπανοί  Indignados,  οι
ελληνικές  πλατείες,  το  Occupy Wall Street,  οι  πρόσφατες  αναταραχές  στη  Γαλλία
διαμορφώνουν το έδαφος για ένα γόνιμο αναστοχασμό γύρω από τα θεωρητικά σχήματα
και  τα  αναλυτικά  εργαλεία  με  τα  οποία  καλούμαστε  να  προσεγγίσουμε  και  να
ερμηνεύσουμνε τις νέες αυτές τάσεις στο πεδίο της διαμαρτυρίας, της συλλογικής δράσης
και  των κοινωνικών κινημάτων.  Στο πλαίσιο  της φετινής  διοργάνωσης  θα γίνουν  δεκτές
εισηγήσεις που ερευνητικά εστιάζονται στην ελληνική κρίση και τις συλλογικές δράσεις που
αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της εφαρμογής των πολιτικών της λιτότητας, όπως επίσης
και εισηγήσεις που επιχειρούν να συζητήσουν το αντι-νεοφιλελεύθερο συγκρουσιακό κύμα
σε συγκριτική προοπτική. 

5.  «Νεολαία»  στη  νεώτερη  Ελλάδα:  πολιτισμικές  πρακτικές,  αμφισβήτηση,
κοινωνικότητα, ταυτότητες



Συντονιστές: Έφη Αβδελά, Γιάννης Ζαϊμάκης, Ελένη Φουρναράκη  

Η  διαμόρφωση  της  νεότητας  ως  ιδιαίτερης  κοινωνικής  και  πολιτισμικής  κατηγορίας
συνδέεται με σειρά κοινωνικών μετασχηματισμών που επέφερε από τα τέλη του 19ου αιώνα
και εξής η διαδικασία της εκβιομηχάνισης, η ανάδυση των σύγχρονων αστικών κοινωνιών
και του φιλελεύθερου κράτους. Η νεολαία ως κοινωνικό ζήτημα, ορατό ήδη στις αρχές του
20ού αιώνα, στη μεταπολεμική Ευρώπη εντείνεται και επαναπροσδιορίζεται, καθώς, μεταξύ
άλλων,  συνδέεται  με  το  κράτος  πρόνοιας,  την  κοινωνία  της  ευημερίας,  τους  ρευστούς
νεανικούς πολιτισμούς της νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνίας, τη μαζική κουλτούρα
και  τη  μαζικοποίηση  των  πανεπιστημίων.  Στο  πλαίσιο  αυτών  των εξελίξεων,  η  νεολαία
εμφανίζεται  ως  νέο  συλλογικό  υποκείμενο  και  συγχρόνως  ως  νέο  αντικείμενο  των
κοινωνικών επιστημών με τη δημιουργία του πεδίου των νεανικών σπουδών. 
Στόχος είναι να αναδειχθεί το νεολαιίστικο φαινόμενο μέσα από ένα εύρος θεματικών και
διεπιστημονικών προσεγγίσεων στις  οποίες συνομιλούν διαφορετικές  μεθοδολογίες   και
οπτικές. Σε αυτήν την κατεύθυνση επιδιώκεται να διερευνηθούν οι ιστορικές διαδικασίες
και  οι  σύγχρονες  διαστάσεις  του  νεολαιίστικου  φαινόμενου  στην  Ελλάδα  και  να
αναζητηθούν οι θεωρητικές προκείμενες για την κατανόησή τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν
ζητήματα όπως: οι λόγοι περί νεότητας και οι κοινωνικές πρακτικές των ίδιων των νέων· οι
όψεις  της  νεανικής  κοινωνικότητας  και  των  νεανικών  πολιτισμικών  μορφωμάτων
(ταυτότητες,  σύμβολα,  αξίες  και  νοήματα)·  αν  αυτές  οι  όψεις  τείνουν  προς  την
αμφισβήτηση  και  αντίσταση  των  νέων  ή  προς  την  ενσωμάτωση  κυρίαρχων  αξιών·   η
«νεολαία» ως πεδίο έκφρασης ποικίλων ιεραρχιών με βάση το φύλο, την τάξη, τη φυλή, τον
τόπο κλπ. 

6. Υγεία, κοινότητα, κοινωνία: σχέσεις και δυναμικές 
Συντονισμός: Μανόλης Τζανάκης, Σοφία Τριλίβα, Μάνος Σαββάκης

Στην ομάδα εργασίας θα συζητηθούν θέματα τα οποία αναδεικνύουν την πολυδιάστατη
σχέση μεταξύ υγείας και κοινωνίας. Η υγεία και η ασθένεια, οι οδύνες του σώματος και της
ψυχής, η σχέση θεραπευτών και θεραπευομένων, το ίδιο το σώμα και η μορφοποιημένη
στο  πεδίο  της  καθημερινότητας  γνώση  γι’  αυτό,  συνιστούν  κλασικά  πεδία  μελέτης  των
κοινωνικών επιστημών  αλλά  και  παραμέτρους  βάσει  των οποίων  σχεδιάζονται  κρατικές
πολιτικές και αναπτύσσονται κινηματικές δράσεις.Η μελέτη των πολιτισμικών παραμέτρων
των  θεραπευτικών  πρακτικών  και  οι  ιδεολογικές  συνδηλώσεις  τους,  η  ανάδειξη  της
ιστορικότητας  των  ορισμών  της  υγείας  και  της  ασθένειας,  αποτελούν  το  πλαίσιο  του
διαλόγου που θα αναπτύξουμε. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της «κοινότητας» η
οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε σταυροδρόμι στοχασμού αναφορικά τόσο με
τις θεραπευτικές πρακτικές και την αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας με κοινοτικό
προσανατολισμό  όσο  και  με  τις  πολιτισμικές  παραμέτρους  της  υγείας  και  της
ασθένειας.Στους χώρους θεραπείας «στην κοινότητα» σφυρηλατούνται οι παραστάσεις για
το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, το ορθό και το παράλογο, αλλά και οι βασικές
ιδέες για το τι συνιστά φύση και τι κοινωνικό μόρφωμα, τι είναι η ζωή και τι βρίσκεται
πέραν αυτής, ποια είναι τα όρια μεταξύ βιολογικού, ψυχικού και κοινωνικού. Ανεξάρτητα
από  το  βλέμμα  που  υιοθετεί  ένα  εξ  ορισμού  πολυδιάστατο  εγχείρημα,  αυτό  της
κοινωνιολογίας,  της  ανθρωπολογίας,  της  ιστορίας,  της  οικονομίας,  της  ψυχολογίας,  της
πολιτικής ή και της ιατρικής, τίθενται κοινά μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία οφείλουμε να
συζητάμε. Ευελπιστούμε η ομάδα εργασίας να αποτελέσει τόπο συνάντησης και γόνιμου
διαλόγου ερευνητικών προσεγγίσεωνπου αναλύουν τις πρακτικές και τις παραστάσεις  οι
οποίες καθορίζουν τις έννοιες βάσει των οποίων σκεφτόμαστε την υγεία και την ασθένεια,



καθορίζοντας  τους  ορίζοντες  της  καθημερινής  ζωής,  της  πολιτικής  δράσης
συμπεριλαμβανομένης.

7. Εθνογραφικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο σήμερα 

Συντονιστές: Γιώργος Νικολακάκης, Άρης Τσαντηρόπουλος

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αποτέλεσε πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος πολύ νωρίς τόσο
για τους Βρετανούς και Αμερικάνους Ανθρωπολόγους όσο και για τους Γάλλους Εθνολόγους
και Δημογράφους. Η εθνογραφική έρευνα στη Ελλάδα γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την
στροφή  της  Ανθρωπολογίας  από  τις  «εξωτικές»  κοινωνίες  σε  αυτές  του  ευρωπαϊκού
αγροτικού χώρου. 
Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και  μετά,  οι πολιτικές  επιρροές και
οικονομικές παρεμβάσεις της Αγγλίας και Αμερικής, οι οποίες είχαν ως συνέπεια η Ελλάδα
να είναι το μοναδικό μη κομμουνιστικό κράτος στα Βαλκάνια καθώς και οι αντιλήψεις για
αυτήν  ως  έναν  πολιτισμικό  χώρο  στο  όριο  μεταξύ  Ανατολής  και  Δύσης,  ήταν  οι  κύριοι
παράγοντες που συνετέλεσαν στην πρόκληση αυτού του ενδιαφέροντος. 
Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ελλάδα είναι πολύ πρόσφατη. Στα μέσα της δεκαετίας του
1980 ιδρύθηκε το πρώτο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Ελλάδα., στη Μυτιλήνη, και
ακολούθησε αυτό του Παντείου. Οι Καθηγητές που επάνδρωσαν αυτά τα Τμήματα είχαν
σπουδές στο εξωτερικό  (Ευρώπη και  Αμερική)  και,  οι  περισσότεροι,   είχαν  διεξάγει  την
επιτόπια  έρευνά  τους  στη  Ελλάδα  υπό  την  εποπτεία  καθηγητών  με  ερευνητικά
ενδιαφέροντα στην Ελλάδα. 
Στη διάρκεια των 30 περίπου χρόνων που μεσολάβησαν από την Ακαδημαϊκή θεσμοθέτηση
της  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  στη  Ελλάδα,  η  εθνογραφική  έρευνα  σε  κοινωνίες  ή
πληθυσμούς του ελλαδικού χώρου υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική.
Οι στόχοι της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι δύο. Αφενός να παρουσιαστούν τα
πεδία, οι θεωρητικές καταβολές και οι μέθοδοι της σύγχρονης εθνογραφικής έρευνας στην
Ελλάδα. Αφετέρου να γίνει μια κριτική αποτίμηση της πλούσιας εθνογραφικής παραγωγής
Ελλήνων και ξένων Ανθρωπολόγων που επέλεξαν ως πεδίο έρευνας τοπικές κοινωνίες του
ελλαδικού χώρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και περιλήψεων ανακοινώσεων στις
Θεματικές Ομάδες Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι διδάσκοντες-ερευνητές που επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται
να ενημερώσουν την Οργανωτική Επιτροπή, έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2016, με e-mail στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  socialmethods@social.soc.uoc.gr,  αποστέλλοντας τίτλο
και  σύντομη  περίληψη  της  εισήγησής  τους  (έως  200  λέξεις).  Έτοιμη  φόρμα  δήλωσης
συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:  http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=197

Επιλεγμένα κείμενα από τις θεματικές εργασίες θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του
συνεδρίου  με  τη  φροντίδα   των  συντονιστών  των  ομάδων.  Τα  κείμενα  δεν  πρέπει  να
υπερβαίνουν  τις  9.  000  λέξεις  και  οι  περιλήψεις  τις  200  λέξεις,  οφείλουν  δε  να
περιλαμβάνουν διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και ιδιότητα του/της ενδιαφερομένου/ης. Οι
καταληκτικές  ημερομηνίες  για  την  παράδοση  των  υπό  δημοσίευση  κειμένων  θα
ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.

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

