


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Παρασκευή  23 Οκτωβρίου 2015

11:00-12:00 Προσέλευση-Εγγραφή Συνέδρων [Αίθουσα Δ6]

12:00-13:00  Έναρξη Συνεδρίου

Χαιρετισμοί 

 Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Ταρουδάκη 

 Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Δημήτρη Μυλωνάκη

 Διευθύντριας του ΚΕΜΕ, Μαρίας Κούση

 Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας, Αλίκης Λαβράνου

12:20-13:00 Εναρκτήρια ομιλία- Σκεύος Παπαϊωάννου: Κοινωνικές επιστήμες και κρίση 

13:00-14:30 Ομάδες Εργασίας

14:30 Γεύμα στο εστιατόριο του πανεπιστημίου

16:30-18:45 Ομάδες Εργασίας

19:00-21:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές  [Αίθουσα Δ6]
Συντονιστής: Nίκος Σερντεδάκις
Βασίλης Αράπογλου και Κώστας Γκούνης: Διακυβέρνηση της αστικής φτώχειας
Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα: Διερευνώντας την πύκνωση του πολιτικού  
χωροχρόνου: Δυναμικές συγκρούσεις και αντιφάσεις
Κάρολος Καβουλάκος: Θεωρητικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών χώρων

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

09:00-11:00 Ομάδες Εργασίας

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:00 Ομάδες Εργασίας

12:30-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Παραγωγή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση δεδομένων στη 
βιογραφική έρευνα και την προφορική Ιστορία (Workshop της Ελληνικής 
Ερευνητικής Υποδομής για τις Κοινωνικές Επιστήμες - CESSDA) [Αίθουσα Δ6]
Συντονιστής: Άρις Τσαντηρόπουλος
Ρ.Βαν Μπούσχοτεν: Ζώντα αρχεία και η τεκμηρίωσή τους. Το παράδειγμα του 
Μουσείου της πόλης του Βόλου
Π. Χαντζαρούλα: Τα αρχεία της μνήμης και η χρήση τους: Το παράδειγμα του 
Visual History Archive Shoah Foundation
Τ. Βερβενιώτη: Ομάδες Προφορικής Ιστορίας Αθήνας. Συλλέγοντας και 
αρχειοθετώντας προφορικές μαρτυρίες έξω από τα θεσμικά πλαίσια
Παρέμβαση: Αντώνης Σανουδάκης  

14:30 Γεύμα στο εστιατόριο του πανεπιστημίου



16:30-18:00 Ομάδες Εργασίας

(Διημερίδα της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Κοινωνικές Επιστήμες - CESSDA) 
[Αίθουσα Δ6]

18:00-18:20 Ν. Δεμερτζής (Δ/ντής ΕΚΚΕ): Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα

18:20-19:00 Δήμητρα Κονδύλη και Απόστολος  Λιναρδής: Δίκτυο SoDaNEt: Η Εθνική 
Ερευνητική Υποδομή για τα κοινωνικά δεδομένα 

19:00-21:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση κοινωνικών και 
πολιτικών ερευνών: εξελίξεις και στρατηγικές. [Αίθουσα Δ6]
Συντονιστής: Γιάννης Κάλλας
Ηλίας Νικολακόπουλος: Η πολιτική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Προβλήματα 
και προοπτικές σε ένα ρευστό περιβάλλον
Χριστίνα Καράμπελα: Αξιοποίηση των ιδιωτικά παραγόμενων κοινωνικών 
δεδομένων: Μπορεί να γίνει και πώς;
Αλεξία Κατσανίδου (GESIS): Αρχειοθέτηση δεδομένων: η διεθνής εμπειρία
Alberto Penadés Spanish public opinion data collections: progressing towards 
transparency

Κυριακή  25 Οκτωβρίου 2015

09:30-12:00 Ομάδες Εργασίας

12:15-14:00 Στρογγυλό τραπέζι: Κρίση, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τα 
‘κοινά’:    [Αίθουσα   Δ6]
Συντονιστής: Γιάννης Ζαϊμάκης
Γιώργος Νικολακάκης: Ανθρωπολογικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί: οι 
αμφισημίες των κοινών
Γιώργος Λιερός: Τα κοινά και ο φιλελευθερισμός: μια αντινομική σχέση
Ευάγγελος Νικολαϊδης: Σκέψεις για την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας

14:30 Γεύμα στο εστιατόριο του πανεπιστημίου



Πρόγραμμα Θεματικών Ομάδων

1η θεματική ομάδα: Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

((Αίθουσα: Α3-3)(

Συντονιστές: Βασίλης Ρωμανός και Άγγελος Μουζακίτης

Η ομάδα απευθύνεται σε όλους όσοι εστιάζουν την έρευνά τους στα σύγχρονα ρεύματα
στην  κοινωνική  σκέψη  (μεταδομισμός,  φαινομενολογία,  ερμηνευτική,  γλωσσική  στροφή
στην  αναλυτική  και  ηπειρωτική  παράδοση,   ψυχανάλυση,  κριτική  θεωρία,  συστημική
θεωρία, κ.α.). Οι ρίζες των ρευμάτων αυτών ανιχνεύονται στα τέλη του 19ου και στις αρχές
του 20ου αιώνα και η ανάδυσή τους προέκυψε από την ανάγκη της υπέρβασης, αφενός, των
εγγενών αντινομιών των κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας και αφ' ετέρου, μιας σειράς
προβλημάτων φιλοσοφικού,  επιστημολογικού,  και  μεθοδολογικού χαρακτήρα.  Μέσω των
διαφόρων  μετεξελίξεων  τις  οποίες  γνώρισαν  οι  θεμελιώδεις  προβληματικές  τους,  τα
ρεύματα αυτά διατηρούν ακέραια την επικαιρότητά τους στις μέρες μας, στο μέτρο που
δύνανται  να  προάγουν  τον  κριτικό  αναστοχασμό,  τόσο  στο  επίπεδο  της  κοινωνικής  και
πολιτικής σφαίρας, όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης εγκυρότερων μοντέλων στα πεδία
της επιστημολογίας και της κοινωνικής θεωρίας. 

Παράλληλα με τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση
του διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από τις προαναφερόμενες προβληματικές, πρωταρχικό
μέλημα της ομάδας εργασίας "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. 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.

Παρασκευή 23-10-2015 

13:00-14:30 Φούλβια Ανδρούτσου:  Οι ποσοστώσεις ως ένα μέτρο βελτίωσης της πολιτικής
συμμετοχής   των γυναικών

16:30-18:45 Κωνσταντίνος Καβουλάκος:  Η πραγμοποίηση ως παθολογία της αναγνώρισης  

Άννα Κουμανταράκη: Η έννοια της κοινωνικής τάξης στο έργο των θεωρητικών
της Σχολής της Φρανκφούρτης

Σάββατο 24-10-2015 

 09:00-11:00 Χρήστος  Μανουσέλης:   Η  συζήτηση  για  τη  θέση  του  υποκειμένου  στην
Εγελιανή θεωρία

Θωμάς Τέλιος: Συν-υπο-κείμενο: Το σώμα ως οντο-μεθοδολογικό σημείο τομής

11:30-13:00 Ευμορφία Κωνσταντίνου: Αλήθεια, γνώση και ηθική στο έργο του Michel 
Foucault

16.30- 18.00 Γιάννης Στάμος: Η μαρξιστική κληρονομιά της αποδόμησης: κρίση, κριτική και 
εξορκισμός



Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

09:30-12:00 Βασίλης Ρωμανός:  Η κριτική της Νεωτερικότητας στη φαινομενολογική σκέψη 

Άγγελος  Μουζακίτης:  Ετερότητα  και  δι-υποκειμενικότητα  στη  σκέψη  του
Levinas

2η θεματική ομάδα: Αστικός χώρος και συλλογικές δράσεις στην εποχή της κρίσης

((Αίθουσα: Α3-2)(

Συντονισμός: Βασίλης Αράπογλου, Κώστας Γκούνης, Νίκος Σερντεδάκις

Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση των τελευταίων πέντε ετών έχει διαμορφώσει
τους  όρους  για  την  έναρξη  μιας  εντατικής  συζήτησης  που  επικεντρώνεται  στις  ποικίλες
όψεις  του  ελληνικού  κοινωνικού  σχηματισμού  ήδη  από  την  πρώτη  περίοδο  της
μεταπολίτευσης.  Εύλογα,  μεγάλο  μέρος  των  ερευνητικών  προσπαθειών  εστιάζεται  στις
οικονομικές  διαστάσεις  της  κρίσης,  αναδεικνύοντας  τόσο  τα  ιδιαίτερα  δομικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
την εφαρμογή των πολιτικών που διαμορφώθηκαν από τις μνημονιακές συμφωνίες. Όμως, η
πραγμάτευση των οικονομικών δεδομένων και  η  έρευνα γύρω από αυτά δεν πρέπει  να
οδηγεί  στη  συσκότιση  άλλων  κρίσιμων  θεμάτων  ούτε  πολύ  περισσότερο  στην
αυτονομημένη πρόσληψη του οικονομικού στοιχείου, συγκριτικά προς άλλες περιοχές του
πολιτισμικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

       Στον ορίζοντα της κρίσης οξύνθηκαν οι κοινωνικές  ανισότητες,  οι ταξικές  διαιρέσεις
έγιναν περισσότερο ορατές, αυξήθηκαν οι άνεργοι, οι φτωχοί και οι άστεγοι, εντάθηκαν οι
διαδικασίες  περιθωριοποίησης  και  κοινωνικής  απενσωμάτωσης  μεγάλων  μερίδων  του
πληθυσμού. Τούτες οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, κατ' εξοχήν αποτυπωμένες στα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, διαμόρφωσαν τους όρους για την ανάληψη ποικίλων συλλογικών
δράσεων,  οι  οποίες  επιχειρούν  όχι  μόνο  να αντιμετωπίσουν επανορθωτικά  τα  αρνητικά
αποτελέσματα της κρίσης, αλλά επιπλέον να επανορίσουν την κοινωνική πραγματικότητα,
να  διαμορφώσουν  νέα  αντιληπτικά  σχήματα  και  νοηματοδοτήσεις,  επανιεραρχώντας  τις
ανάγκες  των ατόμων και  τα συστατικά στοιχεία των συλλογικών τους ταυτοτήτων.     Στο
πλαίσιο  της  θεματικής  ομάδας  καλούνται  να  συνεισφέρουν  με  τις  εισηγήσεις  τους
ερευνητές  που  διαμορφώνουν  τα  ερευνητικά  τους  ερωτήματα  γύρω από τα  παραπάνω
θέματα.  Ο  εντατικός  διάλογος  ανάμεσά  τους  θα  ενισχύσει  την  διαρκώς  αναζητούμενη
διεπιστημονικότητα,  ιδιαίτερα ανάμεσα σε ερευνητές που συγκροτούν κοινά αντικείμενα
έρευνας, παραμένοντας όμως περιορισμένοι στις ιδιαίτερες αφετηρίες και προκείμενες των
παραδειγμάτων στα οποία έχουν προσχωρήσει.

Παρασκευή 23-10-2015

13:00-14:30 Νίκος Κουραχάνης: Μεθοδολογικά διλήμματα και επιλογές στην ποιοτική 
διερεύνηση της έλλειψης στέγης. 

16:30- 18:45 Ιωσηφίνα Τσουδερού: Co-housing: Στυλ ζωής ή προοπτική για τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων στην ενεργή ζωή της κοινότητας

Στεριανή Τσιντζιλιώνη: “Πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια”: μια κριτική 
παρουσίαση της διάλεξης παράστασης ως έρευνα



Σάββατο 24-10-2015

09:00- 11:00 Μαρία Μάντζαρη:  Ο μετασχηματισμός της κοινωνικής σημασίας της κατοικίας
στον επίσημο πολιτικό λόγο που εκφέρεται σε κεντρικές συνεδριάσεις της 
Ελληνικής Βουλής κατά τη διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα

Αντώνης Δρακωνάκης: Στρατευμένη κοινωνικότητα: εξετάζοντας την κοινωνική
κατασκευή του ελληνικού αντιεξουσιαστικού χώρου με τη μεθοδολογία του 
Pierre Bourdieu.

11:30-13:00 Νίκος Σούζας: Αστικές υποκουλτούρες και συλλογική δράση στη 
μεταπολιτευτική Ελλάδα: η “ανεξάρτητη μουσική σκηνή” ως πηγή πολιτικού και 
πολιτισμικού νοήματος.

16:30- 18:00 Σίμος Ανδρονίδης: Ένα κρισιακό αντιπαράδειγμα: η περίπτωση του κινήματος 
στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Κυριακή  25 Οκτωβρίου 2015

10:00-12:00 Ιωσήφ Μποτετζάγιας: Από τα Blogs στις Πλατείες: η διαδικτυακή 
νοηματοδότηση της διαμαρτυρίας για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 
στην Ελλάδα.

Γεωργία Τσουδερού: Finis: η οπτική μεταφορά των συνόρων.

3η θεματική ομάδα: Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, εναλλακτικές 
συλλογικότητες και πολιτικές των κοινών

((Αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικού Τμήματος)(

Συντονιστές: Γιάννης Ζαϊμάκης και Γιώργος Νικολακάκης

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συνδέεται με μια ποικιλία θεσμικών και άτυπων
μορφωμάτων  που  παραπέμπουν  σε  εναλλακτικά  ή  σε  συμπληρωματικά  μοντέλα  στην
οικονομία  της  αγοράς  ή  στην  κρατικά  σχεδιασμένη  οικονομία.  Στο  πλαίσιο  τους  έχουν
διαμορφωθεί  εναλλακτικές  συλλογικότητες  που  διεκδικούν  την  ελεύθερη  διακίνηση
κοινωνικών  και  πολιτισμικών  αγαθών  στο  δημόσιο  χώρο  και  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  την   αίσθηση  του  «κοινού»  διεκδικώντας  εναλλακτικές  πολιτικές
ανθρώπινης  παραγωγής  και  πολιτισμικής  δράσης  με  συμμετοχικό  και  συλλογικό
περιεχόμενο στην περίοδο της κρίσης.

Οι  έννοιες  «κοινωνική»,  «αλληλέγγυα»  και  «εναλλακτική»  οικονομία  και  τα  «κοινά»
χαρακτηρίζονται από πολυσημία και οι σημασίες τους ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικά
και  πολιτικά  τους  συμφραζόμενα.  Στην  περίοδο  της  κρίσης  χρησιμοποιούνται,  συνήθως
χωρίς  αναλυτική  επεξεργασία,  από  ριζοσπάστες,  πολιτικούς  ακτιβιστές  και  εναλλακτικές
συλλογικότητες που αναπλάθουν τις πολιτικές ταυτότητες, αποδεσμεύονται από τη λογική
της  κατανάλωσης  και  συζητούν  ζητήματα  συλλογικών  διεκδικήσεων,  αυτονομίας,



συμμετοχικής δημοκρατίας, κοινοτικής αλληλεγγύης, από-ανάπτυξης και αυτό-οργάνωσης.
Στην ομάδα εργασίας θα επιχειρηθεί η θεωρητική επεξεργασία και η κριτική ανάλυση των
όρων αυτών, θα εξεταστεί η διάκριση της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας και
των  δικτύων   που  συγκροτούνται  είτε  από  τα  πάνω  είτε  από  τα  κάτω.  Επιπλέον,  θα
παρουσιαστούν όψεις των ανθρωπολογικών, πολιτισμικών και κοινωνιολογικών διαστάσεων
των συλλογικοτήτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και των κοινών μέσα από
ιδιαίτερα παραδείγματα πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων σε τοπικές κοινωνίες που θα
αναδείξουν τις προκλήσεις, τα όρια και τις προοπτικές τους.

Παρασκευή 23-10-2015 

13:00-14:30 Βαγγέλης Τζούκας: Κρίση, τοπική αυτοδιοίκηση και μορφές κοινωνικής 
οικονομίας: η περίπτωση του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων

16:30- 18:45 Tόλης Αδαμίδης: Συνεργατική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Το παράδειγμα και η
πρόκληση του συνεταιρισμού το Κιβώτιο

Βαγγέλης Γκαγκέλης: Από το κίνημα τα πλατειών στα Δίκτυα της Αλληλέγγυας 
Οικονομίας: Η περίπτωση του Ρεθύμνου

Γιώργος Κονταράκης: Η Εναλλακτική μας Κοινότητα 

Σάββατο 24-10-2015 

 09:00-11:00 Σοφία  Tριλίβα  &  Μανόλης  Τζανάκης:  Μορφές  εθελοντικής  στράτευσης:  Η
περίπτωση του Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου Ρεθύμνου

Θέμης Πέλλας: Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου Από την
Απορρύθμιση στην Αυτορύθμιση

11:30-13:00 Άγγελος Λουκάκης: Διερευνώντας διεκδικητικές διαστάσεις των οργανώσεων 
αλληλεγγύης στην κρίση

16:30-18:00 Γεωργία Μπαγιουρούκη και Λευτέρης Κοσμάς: Κοινοτικές μορφές 
εναλλακτικής γεωργίας: Το παράδειγμα του Δικτύου της Κοινωνικά 
Υποστηριζόμενης Γεωργίας στο Ηράκλειο

Ιωάννης-Λουκάς Νικολακάκης: Οδεύοντας προς ένα «νέο» οίκο-κοινωνικό 
παράδειγμα. Τα «Ζιζάνια», μια απάντηση στην ελληνική και την παγκόσμια 
κρίση

Μπεκριδάκη Γεωργία: Πολιτικές για την κοινωνική και την αλληλέγγυα 
οικονομία στην περίοδο της κρίσης: προκλήσεις και δυναμικές 

Κυριακή  25 Οκτωβρίου 2015

09:30-12:00 Θανάσης  Θεοδώρου:  Πολιτικές  των κοινών στο  παρελθόν.  Το κοινόβιο  των
χίπις στα Μάταλα: αναπαραστάσεις και αναπλάσεις

Αντώνης  Δρακωνάκης:  Στα  εδάφη  της  αυτοοργάνωσης:  τα  ‘’κοινά’’,  οι
αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι και η χωρική έκρηξη της αντιεξουσιαστικής δράσης
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα



4η θεματική ομάδα: “Τόποι μνήμης” στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα και 
σύγχρονες ταυτότητες

((Αίθουσα Α2-2 Τμήματος Οικονομικών)(

Συντονιστές: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν και Άρης Τσαντηρόπουλος

Κατά τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται στις κοινωνικές επιστήμες μια «έκρηξη» των
μελετών  για  τη  μνήμη.  Οι  έννοιες  της  κοινωνικής  μνήμης  και  της  συλλογικής  μνήμης,
γίνονται κύρια σημεία αναφοράς και αντικείμενα διερεύνησης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
και  το  Ολοκαύτωμα,  Εμφύλιοι  και  Αποικιοκρατικοί  Πόλεμοι,  η  Αφρικανική  σκλαβιά,
πληθυσμοί που έχουν μετακινηθεί ή εκτοπιστεί, αποτελούν τα κύρια πεδία έρευνας. Στην
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την
κοινωνική μνήμη, το οποίο περιλαμβάνει μεταφράσεις κλασικών θεωρητικών έργων αλλά
και  πρωτότυπη  κοινωνική  έρευνα.  Σημαντικά  γεγονότα  της  ελληνικής  ιστορίας  του  20ου

αιώνα όπως η Μικρασιατική καταστροφή, οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και ο Ελληνικός Εμφύλιος
πόλεμος καθώς και πληθυσμοί όπως οι Έλληνες της διασποράς (πρόσφυγες ή μετανάστες)
και  οι  ξένοι  μετανάστες  στην  Ελλάδα  συνιστούν  τις  κύριες  θεματικές.  Η  ιστορία  και  η
αρχαιολογία,  η  ανθρωπολογία  η  ψυχανάλυση  και  η  φιλοσοφία  συνδιαλέγονται  για  να
διερευνηθούν ζητήματα προσδιορισμού και συγκρότησης του περιεχομένου της κοινωνικής
μνήμης,  της  μεταβίβασή της στις  επόμενες  γενιές  και  του ρόλου τους στη διαμόρφωση
σύγχρονων ταυτοτήτων.

Οι ανακοινώσεις ή διαλέξεις επικεντρώνονται σε ζητήματα  διερεύνησης της μνήμης από
τις  κοινωνικές  επιστήμες:  Θεωρητικά,  επιστημολογικά   και  μεθοδολογικά  ζητήματα,
Προφορική ιστορία -Βιογραφία και αυτοβιογραφία,  Πολιτικές της μνήμης και της λήθης,
μνήμες  των  πολέμων,  της  προσφυγιάς  και  της  μετανάστευσης  και  «τόποι»  παραγωγής
κοινωνικής μνήμης στη νεοτερική κοινωνία.

Παρασκευή 23-10-2015

13:00-14:30 Στεριανή Τσιντζιλώνη: ‘Πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια’: μια κριτική 
παρουσίαση της διάλεξης-παράστασης ως έρευνα
Ελένη Ψαραδάκη:  Η αναπαραγωγή της κρητικής παράδοσης μέσω δημόσιων 
τελετών στους απογόνους Τουρκοκρητικών του Bodrum. Το παράδειγμα μιας 
«κρητικής βραδιάς»

16:30-18:45 Ελευθερία Ζέη: Κοινωνική μνήμη ή συλλογική μνήμη; Με αφορμή το έργο του 
Maurice Halbwachs

Άρης  Τσαντηρόπουλος:  Η  επιστροφή  του  τραυματικού  στα  όνειρα.  Η
περίπτωση μιας ορεινής κοινότητας της Κρήτης

Μαρία  Βαλασάκη:  Η  Νεανική  Μορφή  της  Ασθένειας  Πάρκινσον,  Μορφές
Βιοκοινωνικότητας και Μεθοδολογικά Ζητήματα: παρουσίαση περίπτωσης

Σάββατο 24-10-2015

10:00-13:00 Ελένη Μαμουλάκη: Τόποι, υλικότητες και αφηγήσεις: Η κοινωνική κατασκευή 
της μνήμης της εξορίας στην Ικαρία

Ευαγγελία Καλεράντε και Αγγελική Κονταξοπούλου: Εκπαιδευτική πολιτική για
τα Συσσίτια των μαθητών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: Μνήμες των
κατοίκων της Ικαρίας



16:30-18:00 Αικατερίνη  Αναγνωστάκη:   IN  SITU:  σκέψεις  για  τη  διαπλοκή  χώρου  και
γεγονότος, μέσα από την προφορική ιστορία

Δήμητρα Βασιλειάδου:  Επιστολογραφία και ιστορία: Μια άλλη αφήγηση του
πραγματικού

5η θεματική ομάδα: Ο οπτικός πολιτισμός ως αντικείμενο θεωρίας και στοχασμού

(Αίθουσα σεμιναρίου ΣΚΕ)

Συντονιστές: Χριστίνα Κωνσταντινίδου και Γιάννης Σκαρπέλος

Η συγκεκριμένη θεματική απευθύνεται σε όλους όσοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη
διερεύνησης  του  όλο  και  μεγαλύτερου  ρόλου  που  παίζει  ο  οπτικός  πολιτισμός  στις
μετανεωτερικές  κοινωνίες.  Κυρίως  θα  εστιάσει  στο  θεωρητικό  προβληματισμό,  τις
ερευνητικές μεθόδους και συγκεκριμένες εμπειρικές έρευνες που αφορούν την έκρηξη που
παρατηρείται στην παραγωγή, κυκλοφορία, μετάδοση και κατανάλωση εικόνων τόσο μέσω
των  κλασικών  μέσων  όσο  και  μέσω  των  νέων  τεχνολογιών  και  των  δυνητικών
περιβαλλόντων.  Στόχος  είναι  να  συμβάλει  στη  συνάντηση  νέων  επιστημόνων  από
διαφορετικά γνωστικά πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών όπως η οπτική
κοινωνιολογία  και  ανθρωπολογία,  η  οπτική  σημειολογία  και  οι  οπτικές  πολιτισμικές
σπουδές,  οι  σπουδές κινηματογράφου και  εθνογραφικού ντοκιμαντέρ,  η  τέχνη,  η οπτική
επικοινωνία και η δημοσιογραφία κλπ και να ενθαρρύνει το στοχασμό και τη συζήτηση στο
πλαίσιο της διεπιστημονικότητας.  

Σάββατο 24-10-2015

 09:00-11:00 Γιάννης Σκαρπέλος: 25.000 αποχρώσεις του γκρι

Κωνσταντίνος Αιβαλιώτης:  Η πολυμορφία των Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 
Φεστιβαλική Εκπαίδευση και Πολιτισμικά Πρότυπα

Γενοβέφα  Ζαφειρίδου:  Κοινωνιο-σημειωτική  μελέτη  διαφημίσεων  του
ελληνικού περιοδικού τύπου:  το φύλο και οι συνδηλώσεις του.

11:30-13:00 Ελίνα Ροϊνιώτη: Διαδικτυακή έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις



Κατάλογος ομιλητών-συντονιστών

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

Αιβαλιώτης Κωνσταντίνος, Διδάκτορας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Αναγνωστάκη Αικατερίνη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Παν/μιο 
Κρήτης 

Ανδρονίδης Σίμος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Παν/μιο Κρήτης

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

Ανδρούτσου Φούλβια, Υποψήφια Διδάκτωρ, Tμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Βαλασάκη Μαρία, Υποφήφια Διδάκτωρ, Tμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βασιλειάδου Δήμητρα, Διδάκτωρ Ιστορίας, Παν/μιο Κρήτης

Βερβενιώτη Τασούλα, Ιστορικός, ΕΑΠ

Γκαγκέλης Βαγγέλης, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

Γκούνης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης.

Δρακωνάκης Αντώνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, EHESS, Paris

Ζαϊμάκης Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Ζαφειρίδου Γενοβέφα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Παν/μιο Κύπρου

Ζέη Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Κρήτης 

Θεοδώρου Θανάσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

Καβουλάκος Κάρολος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ.

Καβουλάκος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Φ.Κ.Σ. Παν/μιο Κρήτης

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

Καράμπελα Χριστίνα, Πρόεδρος Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς 

Κατσανίδου Αλεξία, GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany

Κονδύλη Δήμητρα, Κοινωνιολόγος, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ  

Κονταράκης Γιώργος, Ηλεκτρονικός μηχανικός ελεύθερης ενέργειας

Κοσμάς Λευτέρης, Διδάκτωρ Πληροφορικής, Παν/μιο  Κρήτης 

Κουμανταράκη Άννα, μέλος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο

Κουραχάνης Νίκος, Διδάκτωρ, Παν/μιο Πελοποννήσου.

Κωνσταντίνου Ευμορφία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Παν/μιο Αθηνών

Λιναρδής Απόστολος, Ερευνητής ΕΚΚΕ

Λουκάκης Άγγελος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μίο Κρήτης 

Μάντζαρη Μαρία,  Υποψήφια Διδάκτωρ, ΕΜΠ.

Μαμουλάκη Ελένη, Μεταδιδακτορική φοιτήτρια- Durham University

Μανουσέλης, Χρήστος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

Μουζακίτης Άγγελος, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης



Μπαγιουρούκη Γεωργία, Διδάκτωρ. Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Μπεκριδάκη Γεωργία, Κοινωνιολόγος, Μέλος Δικτύου ‘Αλληλεγγύη για Όλους’

Νικολαΐδης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο 
Κρήτης 

Νικολακάκης Ιωάννης-Λουκάς, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Παν/μιο Kent

Νικολακάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Παν/μιο Κρήτης 

Νικολακόπουλος Ηλίας, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ

Μποτετζάγιας Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αιγαίου

Παπαϊωάννου Σκεύος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης  

Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής, ΔΠΘ. 

Πασιά Δέσπω, Υποψήφια Διδάκτωρ,  Institute of Education- UCL, Department of Media, 
Communication and Culture

Πέλλας Θέμης, Μηχανικός, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος 

Ροϊνιώτη Ελίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο)

Ρωμανός Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης  

Σανουδάκης Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΑ Κρήτης     

Σερντεδάκις Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Σιατίτσα Δήμητρα, Διδάκτωρ πολεοδομίας-χωροταξίας, ερευνήτρια ΕΜΠ, δίκτυο INURA)

Σκαρπέλος Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, 
Πάντειο Παν/μιο

Σούζας Νίκος, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στάμος Γιάννης, μέλος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο 

Τέλιος Θωμάς, Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παν/μιο Φρανκφούρτης 

Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης  

Τζούκας Βαγγέλης,  Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πάντειο Παν/μίου 

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

Τσαντηρόπουλος Άρης, Επίκουρος Καθηγητής, Παν/μιο Κρήτης

Τσιντζιλιώνη Στεριανή, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Roehampton 

Τσουδερού Γεωργία,  Υποψήφια Διδάκτωρ, Παν/μιο Πελοποννήσου

Τσουδερού Ιωσηφίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Παν/μιο Κρήτης

Χαϊδοπούλου Βρυχέα Μαρία, Διδάκτωρ Πολιτισμικής Γεωγραφίας, Δίκτυο INURA

Τσιντζιλώνη Στεριανή, Θεωρητικός του Χορού, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Roehampton

Χαντζαρούλα Ποθητή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Αιγαίου

Ψαραδάκη Ελένη, Υποψήφια, Τμήμα Φ.Κ. Σ. Παν/μίο Κρήτης



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) Ελένη Μπινάκη, Ανέστης Ανεστάκος,
Βαγγέλης Γκαγκέλης, Σταυρούλα Σερλή,  Ειρήνη Σινιώρου,  Θάλεια Σιούρδα (μεταπτυχιακοί
φοιτητές, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μίου Κρήτης)

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου-Σεμιναρίου

Βασίλης Αράπογλου, Κώστας Γκούνης, Γιάννης Ζαϊμάκης,  Στεφανία Καλογεράκη,  Χριστίνα
Καρακιουλάφη, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αλίκη Λαβράνου, Άγγελος Μουζακίτης,  Γιώργος
Νικολακάκης,  Βασίλης  Ρωμανός,  Νίκος  Σερντεδάκις,  Μανόλης  Τζανάκης,  Άρης
Τσαντηρόπουλος και Γιώργος Τσιώλης, Ελένη Φουρναράκη (μέλη ΔΕΠ Παν/μίου Κρήτης),
Ρίκη Βαν Μπουσχότεν,  (Παν/μιο  Θεσσαλίας),  Γιάννης Κάλλας (Παν/μιο  Αιγαίου),  Γιάννης
Τσίρμπας (ΕΚΠΑ)


