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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 κλαςικι και ςφγχρονθ κοινωνικισ κεωρίασ και μετακεωρία ςτισ
κοινωνικζσ επιςτιμεσ∙ θ πολυδιάςτατθ ςχζςθ μεταξφ υγείασ και κοινωνίασ με ζμφαςθ τισ
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ ςτθν ιατρικι και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ∙ οι πολιτικζσ των
κοινϊν ωσ απάντθςθ ςτισ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και το εναλλακτικό παράδειγμα
τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ και των χειραφετθτικϊν κοινοτιτων∙ οι
κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τα βιϊματα τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε
καιρό οικονομικισ κρίςθσ και οι κεωρθτικζσ καταβολζσ, οι μζκοδοι και θ κριτικι αποτίμθςθ
τθσ εκνογραφικισ παραγωγισ Ελλινων Ανκρωπολόγων ςε πεδία εντόσ και εκτόσ των ορίων
του ελλαδικοφ χϊρου. Σα βαςικά οργανωτικά και κεματικά χαρακτθριςτικά του υνεδρίουεμιναρίου 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. Σο εμινάριο-υνζδριο
δίνει βιμα ςε νζουσ επιςτιμονεσ, αφουγκράηεται ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ τάςεισ
και ρεφματα και αναπτφςςει ζνα γόνιμο διεπιςτθμονικό διάλογο.







Ο κεςμόσ ζχει μια δθμοκρατικι δομι λειτουργία που οργανϊνεται γφρω από
επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ερευνθτϊν, διδαςκόντων και φοιτθτϊν που
διαμορφϊνονται από κάτω ενιςχφοντασ τθ ςυμμετοχικι δράςθ και τον κριτικό
διάλογο γφρω από κρίςιμα επιςτθμονικά ηθτιματα και ερωτιματα που
απαςχολοφν τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ.
Οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεδρίου λαμβάνουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και ενιςχφουν τθ κεωρθτικι και επιςτθμονικι
ανατροφοδότθςθ ςτισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ των προθγοφμενων
εμιναρίων-υνεδρίων κακϊσ επίςθσ τθν καινοτομία και τον κριτικό ςτοχαςμό ςτθν
ζρευνα και τθ κεωρία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν.
Επιλεγμζνα κείμενα των εργαςιϊν του ςεμιναρίου-ςυνεδρίου εκδίδονται ςε
θλεκτρονικά πρακτικά ςυνεδρίου ι ςε επιλεγμζνουσ ςυλλογικοφσ τόμουσ με τθν
επιμζλεια των ςυντονιςτϊν 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 Παν/μίου Κριτθσ, τεφανία Καλογεράκθ Επίκουρθ Κακθγιτρια
Παν/μίου Κριτθσ, Χριςτίνα Καρακιουλαφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ
ερντεδάκισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μανόλθσ Σηανάκθσ, Επίκουροσ
Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Σςιϊλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ,
Ελζνθ Φουρναράκθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 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, Aναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ
Ηαϊμάκθσ, Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, τεφανία Καλογεράκθ, Eπίκουρθ Κακθγιτρια,
Παν/Κριτθσ, Χριςτίνα Καρακιουλάφθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Χριςτίνα
Κωνςταντινίδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν/μίου Κριτθσ, Γιάννθσ Κουμπουρλισ,
Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Αλίκθ Λαβράνου, Κακθγιτρια Παν/Κριτθσ,
Άγγελοσ Μουηακίτθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Γιϊργοσ Νικολακάκθσ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Βαγγζλθσ Νικολαΐδθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ,
Παν/μίου Κριτθσ, Βάςω Πετοφςθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Παν/μίου Κριτθσ, Βαςίλθσ
Ρωμανόσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Παν/μίου Κριτθσ, Νίκοσ ερντεδάκισ, Επίκουροσ
Κακθγθτισ Παν/μίου Κριτθσ, Μάνοσ πυριδάκθσ, Κακθγθτισ Παν/μίου Πελοποννιςου,
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.

Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ

1. Ομάδα Εργαςίασ: Νεϊτερη και φγχρονη Κοινωνική Θεωρία
υντονιςμόσ: 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, τζλοσ, 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, βεβαίωσ, με τθ δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν προϊκθςθ
του διεπιςτθμονικοφ διαλόγου γφρω από τισ προαναφερόμενεσ προβλθματικζσ,
πρωταρχικό μζλθμα τθσ ομάδασ εργαςίασ «Νεϊτερθ και φγχρονθ Κοινωνικι Θεωρία»
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. Θ
ομάδα, κατά ςυνζπεια, απευκφνεται και ςε όλουσ εκείνουσ τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ
που επικυμοφν να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν ςχετικά προβλιματα τθσ ερευνθτικισ
τουσ δουλειάσ.
2. Ιατρική, Εκπαίδευςη και Κοινωνικζσ Επιςτήμεσ
υντονιςμόσ: Μανόλθσ Σηανάκθσ, Αντϊνθσ Κοφτθσ, Βάςω Πετοφςθ και οφία Σριλίβα
τθν ομάδα εργαςίασ κα ςυηθτθκοφν κζματα τα οποία αναδεικνφουν τθν πολυδιάςτατθ
ςχζςθ μεταξφ υγείασ και κοινωνίασ. Θ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ, με
τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, δια μζςου των οποίων κακίςταται δυνατι θ οικειοποίθςθ
αντιλιψεων και θ επινόθςθ πρακτικϊν για τθν υγεία, τθν ψυχο-πακολογία, τθν οδφνθ και
τθν ελπίδα Δεδομζνου ότι ςτο ςϊμα ενκυλακϊνονται ατομικζσ και ςυλλογικζσ προςδοκίεσ,
θ κατάςταςι του προςδιορίηει τουσ βιογραφικοφσ ςχεδιαςμοφσ, κακϊσ οι εκτιμιςεισ μασ
γι’ αυτιν και οι αντίςτοιχεσ κεραπευτικζσ πρακτικζσ κζτουν ταυτόχρονα ηθτιματα
κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά, πολιτικά, και ενεργοποιοφν τισ ςυλλογικζσ παραςτάςεισ
περί κανονικότθτασ, φυςιολογικότθτασ, δικαίου, ορκοφ και παράλογου.

Πϊσ ςφυρθλατοφνται αυτζσ οι πρακτικζσ και μζςα από ποιεσ διαδικαςίεσ
μορφοποιοφνται οι ςχετικζσ γνϊςεισ; ε ποιο βακμό οι αντιλιψεισ για τθν υγεία
τεχνικοποιοφνται, ςε ποια ιςτορικά και κοινωνικά πλαίςια, και ποια είναι θ ςθμαςία τθσ
βιωματικισ εκπαίδευςθσ των νζων γιατρϊν; Αλλά και ςτο πεδίο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν,
ποια είναι θ κζςθ του ςϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ των νζων κοινωνικϊν επιςτθμόνων; Μζςα
από ποια ςταυροδρόμια θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και οι κεραπευτικζσ πρακτικζσ
μπολιάηονται με βιοθκικοφσ προβλθματιςμοφσ, ιδεολογίεσ κακϊσ και με το φιλοςοφικό
ςτοχαςμό; Πϊσ προςδιορίηεται θ «καλι ηωι» και το «καλό τζλοσ»; Ποια ζννοια του
«κοινοφ» μασ κα μποροφςε να μασ βοθκιςει να ανακτιςουμε τον ζλεγχο ςε πολιτικζσ τθσ
ηωισ; Θ μελζτθ των πολιτιςμικϊν διαςτάςεων των κεραπευτικϊν πρακτικϊν και οι
ιδεολογικζσ ςυνδθλϊςεισ τουσ, θ ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ των οριςμϊν τθσ υγείασ και
τθσ αςκζνειασ, ο τρόποσ που αυτζσ οι κοινωνικζσ καταςκευζσ μορφοποιοφν τισ
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν το πλαίςιο του διαλόγου που κα αναπτφξουμε.
Ανεξάρτθτα από τθν οπτικι που υιοκετεί ζνα εξ οριςμοφ πολυδιάςτατο εγχείρθμα,
αυτό τθσ κοινωνιολογίασ, τθσ ιατρικισ, τθσ ανκρωπολογίασ, τθσ ιςτορίασ, τθσ οικονομίασ,
τθσ ψυχολογίασ, τθσ πολιτικισ… τίκενται κρίςιμα μεκοδολογικά και εκπαιδευτικά ηθτιματα,
μζροσ των οποίων επικυμοφμε να κίξουμε. Ευελπιςτοφμε θ ομάδα εργαςίασ να αποτελζςει
τόπο ςυνάντθςθσ και γόνιμου διαλόγου ερευνθτικϊν προςεγγίςεων που αναλφουν τισ
πρακτικζσ και τισ παραςτάςεισ οι οποίεσ κακορίηουν τισ ζννοιεσ βάςει των οποίων
ςκεφτόμαςτε τθν υγεία και τθν αςκζνεια και τισ δυνατζσ κεραπευτικζσ πρακτικζσ,
κακορίηοντασ, ςε μεγάλο βακμό, τουσ ορίηοντεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ.
3. φγχρονη Εθνογραφική Ζρευνα
υντονιςτζσ: Κϊςτασ Γκοφνθσ και 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 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
που ζχει διεξαχκεί από Ζλλθνεσ Κοινωνικοφσ Ανκρωπολόγουσ. Αφετζρου να γίνει μια
κριτικι αποτίμθςθ τθσ εκνογραφικισ παραγωγισ Ελλινων Ανκρωπολόγων ςε πεδία εντόσ
και εκτόσ των ορίων του ελλαδικοφ χϊρου.

4. Πολιτικζσ των κοινϊν και κρίςη: κοινωνική και αλληλζγγυα οικονομία και
χειραφετητικζσ κοινότητεσ
υντονιςτζσ: Γιάννθσ Ηαϊμάκθσ και Γιϊργοσ Νικολακάκθσ
τισ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα θ αλματϊδθσ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, θ
πρεκαριοποίθςθ μεγάλου μζρουσ τθσ κοινωνίασ, θ προλεταριοποίθςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ
και θ ματαίωςθ των προςδοκιϊν τμθμάτων τθσ νεολαίασ ζχει ενιςχφςει τθν εμφάνιςθ
εναλλακτικϊν ςυλλογικοτιτων και κοινότθτεσ που επιδιϊκουν μζςα από τθν
αυτοδιαχείριςθ, τθν κοινωνικι χειραφζτθςθ και τθν αυτό-οργάνωςθ να απαντιςουν ςτθν
επζλαςθ των πολιτικϊν περιφράξεων των κοινϊν. Αυτζσ οι κοινότθτεσ διεκδικοφν τθν
ελεφκερθ διακίνθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν αγακϊν και τθ ςυγκρότθςθ
χειραφετθτικϊν κοινοτιτων που ςυγκροφονται με το φανταςιακό τθσ καταναλωτικισ
κοινωνίασ και τθν ιδεολογία τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ. Θ ζννοια των κοινϊν αποτελεί
ζνα πεδίο ςκζψθσ, κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και τρόπου ηωισ που προάγει τισ ςχζςεισ
δθμιουργίασ των κοινϊν (commoning) ςτο δθμόςιο χϊρο διεκδικϊντασ εναλλακτικζσ
πολιτικζσ κοινωνικισ παραγωγισ με ςυμμετοχικό χαρακτιρα και ςυλλογικό περιεχόμενο.
το πλαίςιο των πολιτικϊν των κοινϊν οργανϊςεισ τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ
οικονομίασ (ΚΑΛΟ) και χειραφετθτικζσ κοινότθτεσ επιχειροφν να αξιοποιιςουν κοινοφσ
πόρουσ να επανιδιοποιθκοφν τον κοινωνικό πλοφτο και να ςυγκροτιςουν μια οικονομία
των κοινϊν που λειτουργεί ωσ ζνα εναλλακτικό παράδειγμα ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ ι
ςτθν κρατικά ςχεδιαςμζνθ οικονομία.
Ζννοιεσ όπωσ τα «κοινά» «αλλθλζγγυα και ςυνεργατικι οικονομία», «κοινωνικι
οικονομία», ακόμθ και «κοινωνικι επιχειρθματικότθτα» χαρακτθρίηονται από πολυςθμία
και οι ςθμαςίεσ τουσ ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά και πολιτικά τουσ πλαίςια μζςα
ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται. τθν ομάδα εργαςίασ κα επιχειρθκεί θ κεωρθτικι
επεξεργαςία και θ κριτικι ανάλυςθ ηθτθμάτων που αφοροφν τισ κεωρίεσ των κοινϊν και
των κοινωνικϊν διαδικαςιϊν που ςυμβάλουν ςτθν παραγωγι και τθν αναπαραγωγι των
κοινϊν. ε αυτι τθ βάςθ κα εξεταςτοφν ηθτιματα αυτοδιαχείριςθσ, αυτονομίασ,
αυτάρκειασ, αποανάπτυξθσ, κοινοτικϊν ςχζςεων και κοινϊν πόρων. Επιπλζον, κα
παρουςιαςτοφν όψεισ των ανκρωπολογικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνιολογικϊν
διαςτάςεων τθσ ΚΑΛΟ μζςα από ιδιαίτερα παραδείγματα πρωτοβουλιϊν και
ςυλλογικοτιτων ςε τοπικζσ κοινωνίεσ που κα αναδείξουν τισ προκλιςεισ, τα όρια και τισ
προοπτικζσ τουσ. ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ θ ομάδα κα καλζςει δίκτυα εναλλακτικϊν
ςυλλογικοτιτων που αςχολοφνται με τα κοινά με απϊτερο ςτόχο τθ ςτακερι δικτφωςθ και
τθν επικοινωνία του πανεπιςτθμίου και των ερευνθτικϊν κοινοτιτων τθσ με τθν τοπικι
κοινωνία και τισ ςυλλογικότθτεσ τθσ.
5. Ανεργία, εργαςιακή επιςφάλεια και μορφζσ κινητοποίηςησ
υντονιςμόσ: Χριςτίνα Καρακιουλάφθ και Μάνοσ πυριδάκθσ
Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ απευκφνεται ςε νζουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ,
διαφορετικϊν ειδικοτιτων, που διερευνοφν τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τα βιϊματα τθσ
ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε καιρό οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα κοινωνικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται και διαχείρίηονται τθν
κατάςταςθ τουσ. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ μελζτεσ, με ςθμαντικότερθ ίςωσ αυτι που
αφοροφςε τουσ ανζργουσ τθσ αυςτριακισ πόλθσ Marienthal τθ δεκαετία του 1930, ζχουν
επιςθμανκεί οι δυςάρεςτεσ ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ και οι πολλαπλζσ
μορφζσ αποςτζρθςθσ που βιϊνουν οι άνεργοι. Οι ςχετικζσ μελζτεσ υποςτιριξαν ότι θ
ανεργία βιϊνεται ωσ μια διαδικαςία «κοινωνικισ αποειδίκευςθσ», «κοινωνικισ

ταπείνωςθσ» ι ακόμα και «κοινωνικισ πτϊςθσ» του ατόμου. Πζραν τοφτου κεωρικθκε ότι
ςυνεπάγεται μια ςυςςωρευτικι ριξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν. Ωσ προσ τθν
εργαςιακι επιςφάλεια, αυτι ςυνιςτά μια ζννοια-ομπρζλα που καλφπτει μια πλθκϊρα
καταςτάςεων ςχετιηόμενων με τθν απαςχόλθςθ κάτι που ςυνεπάγεται ότι οι επιςφαλϊσ
εργαηόμενοι δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια ομοιογενισ κατθγορία. Θ
εργαςιακι επιςφάλεια μπορεί να ςχετίηεται με δφο ςυνκικεσ : α) τθν φπαρξθ ευζλικτων
και ςυχνά επιςφαλϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ όπου θ επιςφάλεια εγγράφεται (είναι
εγγενισ) ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ∙ β) τθν αποςτακεροποίθςθ των ςχζςεων εργαςία και τθν
υπονόμευςθ δικαιωμάτων κάποιων κεωροφμενων ωσ ςτακερϊν ι προςτατευμζνων
εργαηομζνων. τθν πράξθ ζχει φανεί ότι ςυχνά οι δφο καταςτάςεισ ςυνυπάρχουν (ανεργίαάτυπθ απαςχόλθςθ) ι/και διαδζχονται θ μια τθν άλλθ υπό τθν μορφι "περιςτρεφόμενθσ
πόρτασ" μεταξφ ανεργίασ και επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ.
Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα λοιπόν καλείται - μεταξφ άλλων - να καλφψει ηθτιματα όπωσ τα
ακόλουκα :
α) τουσ τρόπουσ με τουσ άνεργοι και επιςφαλείσ βιϊνουν τθν εργαςιακι τουσ κατάςταςθ
και το πωσ αυτι επιδρά ευρφτερα ςτον τρόπο με τον οποίο βιϊνουν το παρόν και το μζλλον
τουσ.
β) τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ανταπεξζρχονται και τα "βγάηουν πζρα" ςε ςυνκικεσ
αυξθμζνθσ αβεβαιότθτασ.
γ) τθν επιρροι που αςκεί θ εργαςιακι τουσ ςυνκικθ ωσ προσ τθν ςτάςθ τουσ απζναντι ςτα
"κοινά" (πολιτικι και εκλογικι ςυμπεριφορά, άποψθ για τουσ "κεςμοφσ"....)
δ) τθν πικανι κινθτοποίθςθ με ζναυςμα τθσ εργαςιακι τουσ ςυνκικθ είτε ςτο πλαίςιο
ομάδων ανζργων είτε ςτο πλαίςιο ομάδων επιςφαλϊν.

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 15 επτεμβρίου 2017, 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=328
Επιλεγμζνα κείμενα από τισ κεματικζσ εργαςίεσ κα δθμοςιευτοφν μελλοντικά 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.

