


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

11:15 – 12:00: Εγγραφή Συνέδρων
Έναρξη Εργασιών - Χαιρετισμός

12:00 – 14:00 Θεματικό Πάνελ:
Κρίση, φτώχεια και κοινωνική πολιτική: Η Ελλάδα σε συγκριτική 
προοπτική

Αμφιθέατρο Δ3-7Α

Μαρία Πετμεζίδου: “Κρίση και κοινωνική μεταρρύθμιση: Το Ελληνικό
κοινωνικό κράτος σε συγκριτική σκοπιά”
Χρήστος  Παπαθεοδώρου:  “Φτώχεια  και  αποδυνάμωση  του
συστήματος  κοινωνικής  προστασίας  στην  Ελλάδα  της  κρίσης:  Η
επίδραση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών”
Βασίλης  Αράπογλου:  “Θύλακες  φτώχειας  και  αποστέρησης:  η
σημασία της αστεακής κοινωνικής πολιτικής”
Συντονιστής: Δημήτρης Μυλωνάκης

14:00 – 15:00: Ομάδες Εργασίας (Γνωριμία) 

15:15 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 19:30: Ομάδες Εργασίας

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

10: 00 -12:00: Παράλληλες Ομάδες εργασίας

12:00 -12:30: Διάλειμμα

12:30 – 15:00: Παράλληλες ομάδες εργασίας

15:00 - 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 19:00: Παράλληλες Ομάδες εργασίας 



19:00 – 21:00: Θεματικό Πάνελ αφιερωμένο στη Ντιάνα Τράκα
Ανθρωπολογία της υγείας στην Ελλάδα

Αμφιθέατρο Δ3-7Α

Αίγλη Χατζούλη: Διαδικασίες ψυχολογικοποίησης κατά την εμπειρία
της υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Μανόλης Τζανάκης: Αυτοεπιτήρηση και πρακτικές του εαυτού στην
μετα-ασυλική εποχή της ελληνικής ψυχιατρικής
Μελπομένη Σαπαλίδου: Θεραπευτικές αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ
γιατρών  και  ασθενών  στη  Λέσβο:  θεωρητικές  προσεγγίσεις  και
εθνογραφική έρευνα.
Συντονιστής: Κώστας Γκούνης

21:00: Δείπνο

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

09:30 – 11:30: Παράλληλες Ομάδες Εργασίας

12:00 – 12:30: Διάλειμμα - καφές

12:30 – 15:00: Παράλληλες Ομάδες Εργασίας

15:00 Γεύμα - Αποτίμηση εργασιών συνεδρίου (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)
Λήξη Συνεδρίου



ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η θεματική ομάδα: Νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική θεωρία (Αίθουσα “Μπουρμπάκη”)1η θεματική ομάδα: Νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική θεωρία (Αίθουσα “Μπουρμπάκη”)

Συντονιστές: Αλίκη Λαβράνου, Άγγελος Μουζακίτης, 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,  τέλος,  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,  βεβαίως,  με  τη  δημιουργία  ενός  κατάλληλου  περιβάλλοντος  για  την
προώθηση  του  διεπιστημονικού  διαλόγου  γύρω  από  τις  προαναφερόμενες
προβληματικές,  πρωταρχικό  μέλημα  της  ομάδας  εργασίας  «Νεώτερη  και  Σύγχρονη
Κοινωνική  Θεωρία»  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. Η ομάδα, κατά συνέπεια, απευθύνεται και σε όλους εκείνους τους
υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να παρουσιάσουν και  να συζητήσουν σχετικά
προβλήματα της ερευνητικής τους δουλειάς.

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

14:15 – 15:15: Ομάδες Εργασίας (Γνωριμία)

15:15 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 19:30: Βασίλειος Ζούμπος: «Οι 'οργανισμοί' για την Κοινωνιολογική σκέψη. 
Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση».
Μανόλης Μανιούδης: «Μια ιστορία της ιστοριογραφίας μέσα από τα
κείμενα του John Stuart Mill»



Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

09:00 – 12:00: Αλκιβιάδης-Δημήτριος Νικολακέας: «Μέθοδος και κριτική στον Ludwig 
Feuerbach».
Χρύσα  Καραντώνη:  «Η  έννοια  του  υποκειμένου  και  τα  όρια  της
αυτονομίας του στο έργο του Sigmund Freud».
Θάνος Βαρβεράκης: "Το δικαίωμα σε ποια πόλη; Αναπαραστάσεις του
μεταπολεμικού αστικού τοπίου μέσα από το Αμερικάνικο Film Noir".

12:00 – 12:30: Διάλειμμα – καφές

12:30 – 14:30: Αλίκη Λαβράνου: «Περί της κριτικής της εργαλειακής ορθολογικότητας».
Δανάη  Ζώη:«Η  αισθητική  ως  φιλοσοφία  και  εργαλείο  κοινωνικής
ανάλυσης:  Η  αλήθεια  και  η  αυτονομία  του  έργου  τέχνης  στην
Αισθητική Θεωρία του Theodor Adorno».

14:30 – 17:00: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:00 – 19:00: Μαρία Πουρνάρη: «Οι επιστημολογικές προϋποθέσεις του κοινωνικού 
καθορισμού της γνώσης».
Άννα Σαλβάνου:  «Κριτική στη χονετιανή ανασυγκρότηση της έννοιας
της πραγμοποίησης».

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

09:30 – 11:30: (Συντονιστές: Ν. Σερντεδάκις, Β. Ρωμανός)
Αιμιλία Βήλου: «Μεθοδολογικά προβλήματα και θεωρητικά διλήμματα
προσεγγίζοντας τις διασπάσεις του ΚΚΕ στη δεκαετία του 1980»
Βιργινία - Αναστασία Φουρνάρη: "Υπό-φορος Πολίτης και Επί-φορη
Εξουσία: Η δύσκολη μετάβαση για το κράτος".

12.00 – 12.30: Διάλειμμα - καφές

12:30 – 13:30: Ομάδες Εργασίας- Απότίμηση εργασιών της ομάδας 

15:00: Γεύμα - Αποτίμηση εργασιών συνεδρίου  (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)



2η θεματική ομάδα: Σύγχρονη εθνογραφική έρευνα (Αίθουσα Α3-3)2η θεματική ομάδα: Σύγχρονη εθνογραφική έρευνα (Αίθουσα Α3-3)

Συντονιστές: Κώστας Γκούνης και 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 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 που
έχει διεξαχθεί από Έλληνες Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους. Αφετέρου να γίνει μια κριτική
αποτίμηση της εθνογραφικής παραγωγής Ελλήνων Ανθρωπολόγων σε πεδία εντός και
εκτός των ορίων του ελλαδικού χώρου.

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

14:30 – 15:15: Γνωριμία

14:30 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 20:30: Χρήστος Μπακάλης: «Λήμνος: Οργάνωση του Αστικού Χώρου (19ος – 
20ος αιώνας) Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Μεταναστευτικά Δίκτυα 
και Αστικοί ‘Αντικατοπτρισμοί’»

Δέσποινα  Νάζου:  «Εθνογραφική  έρευνα,  δημόσια  αρχαιολογία  και
τουρισμός: Οι νησιώτικες κοινωνίες και οι δυναμικές τους στο Αιγαίο
και το Ιόνιο τον 21ο αι.»



Στυλιανή-Μαρία  Ζεάκη: «Κοινωνικός/οικονομικός  μετασχηματισμός
του αγροτικού χώρου και Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα (Social Media).
Η περίπτωση των Μελάμπων Ρεθύμνου Κρήτης»

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

10:00 – 12:00: Γεώργιος Τσαντηράκης: «Ανάμεσα στο κοσμικό και το ιερό: Η θέση του 
ερευνητή - κοινωνικού ανθρωπολόγου στο Άγιο Όρος»
Ιωάννα-Ειρήνη  Παπάζογλου:  «Μεθοδολογικά  ζητήματα  που
προκύπτουν  κατά  την  εθνογραφική  καταγραφή  του   διλλήματος
μουσειακή  ή  εκκλησιαστική  χρήση  σε  αρχαιολογικά  μνημεία:  Η
περίπτωση της Μονής του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών»

12:00 – 12:30: Διάλειμμα 

12:30 – 15: 00: Μαρία Δουκακάρου: «Μελετώντας μορφές φοιτητικής πολιτικής 
συμμετοχής: Ένα εθνογραφικό παράδειγμα από την Κρήτη»
Σαμουήλ Αλεξανδρίδης: «Σώματα σε Κίνηση: Βιογραφίες Μεταναστών
και Κοινωνικά Κινήματα στη Δυτική Κρήτη»

15:00 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 18:30: Γιώργος Τσιμουρής:  «Διερευνώντας τη ζωή των ναυτικών ‘εν πλω’, στα 
ποντοπόρα πλοία: Το ‘πεδίο’, ‘εν κινήσει’»

Κυριακή  22 Οκτωβρίου 2017

10:00 – 12:00: Σίσσυ (Σωτηρία) Τσαβδάρα: «Οι δηλώσεις μετανοίας και οι προκλήσεις 
της διεπιστημονικότητας»

Πόπη Σεριάτου: «Η πρακτική ιατρική στις ελληνικές περιοχές τον 18ο
αιώνα. Οι θεραπευτές και οι ασθενείς, οι χρήστες των χειρογράφων με
τις συνταγές»

12:00 – 12:30: Διάλλειμα 

12:30 – 14:00: Θοδωρής Σπύρος: «Εθνογραφικές προσεγγίσεις (εντός) ενός αθηναϊκού 
καφενείου»

Έλενα  Μαμουλάκη:«Η  εθνογραφία  μιας  δίκης:  Μνήμη,  Ιστορία,
Εθνικισμός»

14:00 – 15:00: Συζήτηση επί των κεντρικών θεμάτων που ανέκυψαν από τις 
ανακοινώσεις και τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας.



3η θεματική ομάδα: Πολιτικές των κοινών και κρίση: κοινωνική και αλληλέγγυα 3η θεματική ομάδα: Πολιτικές των κοινών και κρίση: κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία και  κοινότητες χειραφέτησης (Αίθουσα Α3-1)οικονομία και  κοινότητες χειραφέτησης (Αίθουσα Α3-1)

Συντονιστές: Γιάννης Ζαϊμάκης και Γιώργος Νικολακάκης  

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, η
πρεκαριοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, η προλεταριοποίηση της μεσαίας τάξης
και η ματαίωση των προσδοκιών τμημάτων της νεολαίας έχει  ενισχύσει  την εμφάνιση
εναλλακτικών  συλλογικοτήτων  και  κοινότητες  που  επιδιώκουν  μέσα  από  την
αυτοδιαχείριση,  την  κοινωνική  χειραφέτηση  και  την  αυτό-οργάνωση  να  απαντήσουν
στην επέλαση των πολιτικών περιφράξεων των κοινών. Αυτές οι κοινότητες διεκδικούν
την  ελεύθερη  διακίνηση  κοινωνικών  και  πολιτισμικών  αγαθών  και  τη  συγκρότηση
χειραφετητικών κοινοτήτων που συγκρούονται  με  το  φαντασιακό της  καταναλωτικής
κοινωνίας  και  την  ιδεολογία  της  καπιταλιστικής  ανάπτυξης.  Η  έννοια  των  κοινών
αποτελεί ένα πεδίο σκέψης, κοινωνικής συμπεριφοράς και τρόπου ζωής  που προάγει τις
σχέσεις  δημιουργίας  των  κοινών  (commoning)  στο  δημόσιο  χώρο  διεκδικώντας
εναλλακτικές πολιτικές κοινωνικής παραγωγής με συμμετοχικό χαρακτήρα και συλλογικό
περιεχόμενο.  Στο πλαίσιο των πολιτικών των κοινών οργανώσεις της  κοινωνικής και
αλληλέγγυας  οικονομίας  (ΚΑΛΟ)  και  χειραφετητικές  κοινότητες  επιχειρούν  να
αξιοποιήσουν  κοινούς  πόρους  να  επανιδιοποιηθούν  τον  κοινωνικό  πλούτο  και  να
συγκροτήσουν μια οικονομία των κοινών που λειτουργεί ως ένα εναλλακτικό παράδειγμα
στην οικονομία της αγοράς ή στην κρατικά σχεδιασμένη οικονομία.

Έννοιες  όπως  τα  «κοινά»  «αλληλέγγυα  και  συνεργατική  οικονομία»,  «κοινωνική
οικονομία», ακόμη και «κοινωνική επιχειρηματικότητα»  χαρακτηρίζονται από πολυσημία
και οι σημασίες τους ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά και πολιτικά τους πλαίσια μέσα
στα  οποία  χρησιμοποιούνται.  Στην  ομάδα  εργασίας  θα  επιχειρηθεί  η  θεωρητική
επεξεργασία και η κριτική ανάλυση ζητημάτων που αφορούν τις θεωρίες των κοινών και
των κοινωνικών διαδικασιών που συμβάλουν στην παραγωγή και την αναπαραγωγή των
κοινών.  Σε  αυτή  τη  βάση  θα  εξεταστούν  ζητήματα  αυτοδιαχείρισης,  αυτονομίας,
αυτάρκειας,  αποανάπτυξης,  κοινοτικών  σχέσεων  και  κοινών  πόρων.  Επιπλέον,  θα
παρουσιαστούν  όψεις  των  ανθρωπολογικών,  πολιτισμικών  και  κοινωνιολογικών
διαστάσεων  της  ΚΑΛΟ  μέσα  από  ιδιαίτερα  παραδείγματα  πρωτοβουλιών  και
συλλογικοτήτων σε τοπικές κοινωνίες που θα αναδείξουν τις προκλήσεις, τα όρια και τις
προοπτικές τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση η ομάδα θα καλέσει δίκτυα εναλλακτικών
συλλογικοτήτων που ασχολούνται με τα κοινά με απώτερο στόχο τη σταθερή δικτύωση
και  την  επικοινωνία  του  πανεπιστημίου  και  των  ερευνητικών  κοινοτήτων  της  με  την
τοπική κοινωνία και τις συλλογικότητες της.



Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

14:30 – 15:15: Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας

14:30 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 20:30: Λεωνίδας Οικονομάκης: «La autonomia Zapatista. Μια εμπειρική 
προσέγγιση».

Χριστίνα Σακαλή: «Social  and  solidarity  economy through  a  lens  of
commons: exploring the varied identities of the field»

Ιωάννα-Ειρήνη Παπάζογλου:  «Τα κοινά αγαθά στην νέα εποχή των
περιφράξεων: Η περίπτωση των  αρχαιολογικών μνημείων»

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

10.00 – 12:00: Δημήτρης Κοσμίδης: «Πρακτικές των κοινών σε μία επισφαλή κοινότητα: 
η εμπειρία του"Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός»
Απόστολος  Αδαμίδης  και  Γιάννης  Βασιλάκης:  «Κοινωνική-
αλληλέγγυα-συνεργατική:  οικονομία  των  φτωχών  ή  οικονομία  της
κοινότητας»
Ανδρέας Βάββος και Σοφία Τριλίβα: «O νεοφιλελεύθερος ‘μύθος’ της
λιτότητας: Το χρέος και η αλληλεγγύη στο προσκήνιο του δημόσιου
χώρου»

12:15-12: 30: Διάλειμμα καφές

12:30 – 14: 30: Μαρία Αλεξίου, Σάντρα Κυπριωτάκη και Γιάννης Χριστοφοράκης: «‘Από 
κοινού’: Ένα συνεταιριστικό εγχείρημα-προσδοκίες και πραγματικότητα»
Μανώλης  Μπριτζολάκης:  «Οι  ανοικτές  τεχνολογίες  ως  παράδειγμα
συνεργατικής  αλληλέγγυας  οικονομίας  και  δημιουργίας-διαχείρισης
νέων κοινών αγαθών»

14:30 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 19:00: Γιάννης Κοκκινάκης: “Κοινωνική Κουζίνα Χανίων: ένα 
αυτοδιαχειρίζομενο πείραμα αλληλέγγυας οικονομίας, 2011-2017”
Μιχάλης Κασαπάκης:  «Οικονομική Ανυπακοή και Αυτό-οργανωμένα
εγχειρήματα: ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου».

Παρεμβάσεις εγχειρημάτων της αλληλέγγυας οικονομίας:
Συλλογικότητα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου Terra Verde
Ομάδα Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας Ηρακλείου
Κοινωνικό Στέκι-Στέκι  Μεταναστών Χανίων
Παγκάκι, καφενείο-κολεκτίβα εργασίας Αθήνας
Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Χανίων



Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

10:00 – 12:00: Αντώνης Δρακωνάκης, «Αποστασιοποίηση από την πολιτική στράτευση: 
εθνογραφικά συμπεράσματα από τον ελληνικό αντιεξουσιαστικό χώρο» 

Γιώργος Πουλάδος: «Τα κοινά -θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα μιας 
αντικαπιταλιστικής πολιτικής»

12: 00-12: 30: Διάλειμμα

12:30 – 14:30: Γιώργος Λιερός: «Η κοινότητα και η πόλις: συνάφειες ή αντιθέσεις»

Δήμητρα Κουμπάρου: «Τα κοινά: η Φύση και οι Κοινότητες»

14:30 – 15.00: Συζήτηση επί των κεντρικών θεμάτων που ανέκυψαν από τις 
ανακοινώσεις και τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας



4η θεματική ομάδα: Ανεργία, εργασιακή επισφάλεια και μορφές κινητοποίησης (Αίθουσα 4η θεματική ομάδα: Ανεργία, εργασιακή επισφάλεια και μορφές κινητοποίησης (Αίθουσα 
Α3-2)Α3-2)

Συντονιστές: Χριστίνα Καρακιουλάφη και Μάνος Σπυριδάκης

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας απευθύνεται σε νέους κοινωνικούς επιστήμονες, 
διαφορετικών ειδικοτήτων, που διερευνούν τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα βιώματα της 
ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας σε καιρό οικονομικής κρίσης, καθώς και τους 
τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται 
την κατάσταση τους. Από τις πρώτες κιόλας μελέτες, με σημαντικότερη ίσως αυτή που 
αφορούσε τους ανέργους της αυστριακής πόλης Marienthal τη δεκαετία του 1930, χουν 
επισημανθεί οι δυσάρεστες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας και οι πολλαπλές 
μορφές αποστέρησης που βιώνουν οι άνεργοι. Οι σχετικές μελέτες υποστήριξαν ότι η 
ανεργία βιώνεται ως μια διαδικασία «κοινωνικής αποειδίκευσης», «κοινωνικής 
ταπείνωσης» ή ακόμα και «κοινωνικής πτώσης» του ατόμου. Πέραν τούτου θεωρήθηκε 
ότι συνεπάγεται μια συσσωρευτική ρήξη των κοινωνικών δεσμών. Ως προς την 
εργασιακή επισφάλεια, αυτή συνιστά μια έννοια-ομπρέλα που καλύπτει μια πληθώρα 
καταστάσεων σχετιζόμενων με την απασχόληση κάτι που συνεπάγεται ότι οι επισφαλώς 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια ομοιογενής κατηγορία. Η εργασιακή 
επισφάλεια μπορεί να σχετίζεται με δύο συνθήκες:

1) την ύπαρξη ευέλικτων και συχνά επισφαλών μορφών απασχόλησης όπου η 
επισφάλεια εγγράφεται (είναι εγγενής) στη σύμβαση εργασίας∙

2) την αποσταθεροποίηση των σχέσεων εργασία και την υπονόμευση δικαιωμάτων 
κάποιων θεωρούμενων ως σταθερών ή προστατευμένων εργαζομένων. Στην πράξη
έχει φανεί ότι συχνά οι δύο καταστάσεις συνυπάρχουν (ανεργία- άτυπη 
απασχόληση) ή/και διαδέχονται η μια την άλλη υπό την μορφή "περιστρεφόμενης 
πόρτας" μεταξύ ανεργίας και επισφαλούς απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν καλείται - μεταξύ άλλων - να καλύψει ζητήματα όπως τα 
ακόλουθα :

1) τους τρόπους με τους άνεργοι και επισφαλείς βιώνουν την εργασιακή τους 
κατάσταση και το πως αυτή επιδρά ευρύτερα στον τρόπο με τον οποίο βιώνουν το 
παρόν και το μέλλον τους

2) τους τρόπους με τους οποίους ανταπεξέρχονται και τα "βγάζουν πέρα" σε 
συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας.

3) την επιρροή που ασκεί η εργασιακή τους συνθήκη ως προς την στάση τους 
απέναντι στα "κοινά" (πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, άποψη για τους 
"θεσμούς"....)

4) την πιθανή κινητοποίηση με έναυσμα της εργασιακή τους συνθήκη είτε στο πλαίσιο 
ομάδων ανέργων είτε στο πλαίσιο ομάδων επισφαλών.



Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

14:30 – 15:15: Έναρξη των εργασιών της Ομάδας: παρουσίαση και αλληλογνωριμία 
συμμετεχόντων/ουσών

15:15 – 17:30: Μεσημβρινό διάλειμμα – Γεύμα (Εστιατόριο Πανεπιστημίου)

17:30 – 20:30: Χαρά Κόκκινου: «Το πρεκαριάτο την περίοδο της κρίσης και η εδραίωση 
της εργασιακής επισφάλειας»

Γιώργος Μπιθυμήτρης,  Ορέστης Παπαδόπουλος & Ανδρέας Κόλλιας:
«Το επαγγελματικό habitus του «πρωτεϊκού» εργαζόμενου: η περίπτωση
ενός  προγράμματος  κατάρτισης  τύπου  Voucher  στον  κλάδο
Τουρισμού»

Ιωάννα  Γουσέτη:  Κοινωνική  επισφάλεια  και  έλλειψη  στέγης  στην
Αθήνα: διαδρομές από και προς το δρόμο: Μεθοδολογία και οργάνωση
της έρευνας

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 

09: 30-12: 00: Γιώργος Σώρος: «Εναλλακτικές μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης: η 
περίπτωση του κινηματικού συνδικαλισμού βάσης σε Ελλάδα και 
Ισπανία»

Κώστας Ελευθερίου: «Μορφές  συλλογικής  δράσης  στην  περίοδο  της
κρίσης:  η  περίπτωση  του  Πανεργατικού  Αγωνιστικού  Μετώπου
(ΠΑΜΕ)»

Ευαγγελία Χναράκη: «Διερευνώντας τα αίτια των κινητοποιήσεων των
εργαζομένων  της  Πρώτης  φάσης  του  προγράμματος  Κοινωφελούς
Εργασίας  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  και  τον  ρόλο  των  εργατικών
σωματείων»

12:00 – 12:30: Διάλειμμα – καφές

12:30 – 14:30: Μιχάλης Χριστοδούλου: «Η κοινωνιο-βιογραφική συγκρότηση του 
βιώματος: η περίπτωση της απώλειας εργασίας»

Μιχάλης  Αρβανιτάκης:  «Κοινωνικές  διαστάσεις  του  ιατρικού
επαγγέλματος:  μια  ποιοτική  έρευνα  στον  ιατρικό  κόσμο  του
Ηρακλείου»



Κατάλογος ομιλητών-συντονιστών 

Αδαμίδης Τόλης, Αρχαιολόγος, Παιδαγωγός, μέλος Συνεταιρισμού ‘Κιβώτιο’

Αλεξανδρίδης Σάμμυ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Αλεξίου Μαρία, Μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Αυτάρκειας «Από Κοινού»

Αράπογλου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Αρβανιτάκης Μιχάλης, Ιατρός, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
Παν/μιο Κρήτης

Βάββος Ανδρέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Βασιλάκης Γιάννης, μέλος Συνεταιρισμού ‘Κιβώτιο’

Βαρβεράκης Θάνος,Μεταπτυχιακός φοιτητής, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Ιστορία, Παν/μιο Κρήτης

Βήλου Αιμιλία, Υποψήφια Δρ. Πολιτικής Επιστήμης - Πάντειο Παν/μιο.

Γκούνης Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Γουσέτη Ιωάννα, Υποψήφια. Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Δρακωνάκης Αντώνης, Μεταπτυχιακός απόφοιτος, EHESS, Paris

Δουκακάρου Μαρία, Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Παν/μιο Αιγαίου

Ελευθερίου Κώστας, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Παν/μιο Κρήτης

Ζεάκη Στυλιανή-Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης

Ζούμπος Βασίλειος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Ζώη Δανάη, Απόφοιτη, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Καρακιουλάφη Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Καραντώνη Χρύσα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Επιστήμη και 
Κοινωνιολογία», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Ε.Κ.Π.Α

Κασαπάκης Μιχάλης, Μηχανικός Υπολογιστών, Ms University of Sheffield, Μέλος του 
Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού Ηρακλείου 

Κοκκινάκης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Παν/μιο 
Κρήτης 

Κόκκινου Χαρά, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης    

Κουμπάρου Δήμητρα, Διδάκτωρ Περιβάλλοντος, Παν/μιο Αιγαίου 

Κοσμίδης Δημήτρης, Ιστορικός, μεταφραστής

Κυπριωτάκη Σάντρα, Μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Αυτάρκειας «Από Κοινού»    



Λαβράνου Αλίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Λιερός Γιώργος, Συγγραφέας

Μαμουλάκη Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Durham University

Μανιούδης Μανόλης, Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών, Παν/μιο Κρήτης

Μουζακίτης Άγγελος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Μπακάλης Χρήστος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας 
και Τεχνολογίας Παν/μιο Αιγαίου

Μπιθυμήτρης Γιώργος, Μεταδιδάκτορας ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & 
Ιστορίας, Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Μπινάκη Ελένη, Mεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Μπριτζολάκης Μανόλης, Μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ Commonslab  

Μυλωνάκης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης

Νάζου Δέσποινα, Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Παν/μιο 
Αιγαίου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Παν/μιο Κρήτης 

Νικολακάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης

Νικολακέας Αλκιβιάδης-Δημήτριος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Παν/μιο Κρήτης

Οικονομάκης Λεωνίδας, Διδάκτωρ, European University Institute, Ερευνητής, Scuola 
Normale Superioredi Pisa

Παγιοπούλου Δότα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Παπαδόπουλος Ορέστης, Λέκτορας Human Resources Management & Industrial 
Relations, Keele University, UK.

Παπαθεοδώρου Χρήστος, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο

Πετμεζίδου Μαρία, Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 

Πουλάδος Γιώργος, μεταφραστής

Παπάζογλου Ιωάννα-Ειρήνη, Υποψηφία διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης

Πουρνάρη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του 
Παν/μίου Ιωαννίνων

Ρωμανός Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Σακαλή Χριστίνα, Δρ. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παν/μιο Αιγαίου.  

Σαλβάνου Άννα,  Υποψηφία διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Σεριάτου Πόπη, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ  



Σπυριδάκης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Παν/μιο Πελλοπονήσου.

Σπύρος Θοδωρής, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διδάσκων ΕΑΠ, Παν/μιο 
Κρήτης

Σώρος Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Tριλίβα Σοφία,  Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

Τσαβδάρα Σίσσυ (Σωτηρία), Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας, Πάντειο Παν/μιο 

Τσαντηράκης Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο 
Κρήτης

Τσαντηρόπουλος Άρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης

Τσιμουρής Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 
Πάντειο Παν/μιο

Φουρνάρη Βιργινία – Αναστασία, Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Χναράκη Ευαγγελία, Κοινωνική Λειτουργός, Μs Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Παν/μιο Κρήτης

Χριστοδούλου Μιχάλης, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Χριστοφοράκης Γιάννης, Μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Αυτάρκειας «Από 
Κοινού»

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου-Σεμιναρίου

Γιάννης Ζαϊμάκης, (συντονιστής), Στεφανία Καλογεράκη, Νίκος Σερντεδάκις, Μανόλης 
Τζανάκης, Γιώργος Τσιώλης (μέλη ΔΕΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης), 
Μαρίνα Παπαδάκη (μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παν/μίου Κρήτης), Αλέξανδρος 
Τσιριντάνης (μέλος ΕΤΕΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παν/μίου Κρήτης), Στέλλα Σέβη, Ράνια-
Ειρήνη Βαϊλακάκη και Ανδρέας Βάββος (μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες Τμήμα 
Κοινωνιολογίας Παν/μίου Κρήτης), Γιώργος Σώρος (υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Παν/μίου Κρήτης) 

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου-Σεμιναρίου 

Βασίλης  Αράπογλου,  Κώστας  Γκούνης,  Γιάννης  Ζαϊμάκης,  Στεφανία  Καλογεράκη,
Χριστίνα Καρακιουλάφη, Aλίκη Λαβράνου, Άγγελος Μουζακίτης, Γιώργος Νικολακάκης,
Βασίλης  Ρωμανός,  Νίκος  Σερντεδάκις,  Μανόλης  Τζανάκης,  Άρης  Τσαντηρόπουλος,
Γιώργος  Τσιώλης  και  Ελένη  Φουρναράκη  (μέλη  ΔΕΠ  Παν/μίου  Κρήτης),  Μάνος
Σπυριδάκης (Παν/μιο Πελοποννήσου)



Η επιμέλεια του εξωφύλλου και της αφίσας έγινε από τον Αλέξανδρο Τσιριντάνη και η 
φωτογραφία είναι του Κώστα Γκούνη

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο
20 - 22 Οκτωβρίου 2017

Ιστοσελίδα εκδήλωσηςhttp://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=328


