
 

Τμήμα Ιςτορίασ και Εθνολογίασ ΔΠΘ – Εργαςτήριο Λαογραφίασ και 

Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ 

ΠΜΣ Τοπική ιςτορία – Διεπιςτημονικζσ προςεγγίςεισ 

 

Επιςτθμονικό υνζδριο με κζμα: 

Ταυτότητεσ και Ετερότητεσ ςε περιόδουσ κρίςησ 

Κομοτηνή 18-20 Μαΐου 2018 

 

Οι ζννοιεσ τθσ «ταυτότθτασ» και τθσ «ετερότθτασ» κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτθν 

προβλθματικι των κοινωνικών επιςτθμών και ιδιαίτερα τθσ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ 

ανκρωπολογίασ. Οι ςχετικζσ μελζτεσ ζχουν αναδείξει τθν πολλαπλότθτα και τθν 

μεταβλθτότθτα των κοινωνικών, ζμφυλων, πολιτικών, εκνοτικών και άλλων ταυτοτιτων 

των κοινωνικών υποκειμζνων, αλλά και τον αλλθλοκακοριςμό «ταυτότθτασ» και 

«ετερότθτασ». Σο «Εμείσ», με άλλα λόγια, είναι πάντοτε ςυνάρτθςθ ενόσ - πραγματικοφ ι 

φανταςιακοφ- «Άλλου». Πώσ λειτουργεί, όμωσ, το διαλεκτικό δίπολο 

ταυτότθτασ/ετερότθτασ ςε καιροφσ κρίςθσ, όταν επιταχφνεται θ ιςτορία και 

διαταράςςονται οι «κανονικότθτεσ» τθσ κακθμερινισ ηωισ; Πώσ βιώνεται θ κατάςταςθ 

αυτι από τα κοινωνικά υποκείμενα και ιδιαίτερα από τουσ ανκρώπουσ που ζχουν 

ταξινομθκεί ωσ «Άλλοι»; Πώσ περιγράφουν τθν είςοδό τουσ ςτθν «οριακότθτα» και πώσ 

προςδοκοφν ότι κα βγουν απ’ αυτιν; Πώσ διαχειρίηονται τθν «κρίςθ» ομάδεσ ανκρώπων 

που αιςκάνονταν ενταγμζνοι ςτθν κοινωνία και βρζκθκαν ςτο περικώριο; Ποιεσ 

ςτρατθγικζσ και ποιεσ πρακτικζσ εφαρμόηουν; Πώσ αντιμετωπίηονται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ το 

κράτοσ και οι άλλοι κεςμοί; Πώσ μετεξελίςςονται ζννοιεσ όπωσ «οικογζνεια», «πατρίδα», 

«εαυτόσ» κ.λπ. ς’ αυτό το πλαίςιο; 

Η προφορικι ιςτορία και -ιδίωσ- θ αφιγθςθ ηωισ αναδεικνφονται ωσ προνομιοφχα 

εργαλεία για να μελετθκοφν αυτά τα ερωτιματα, δεδομζνου ότι μασ επιτρζπουν να 

παρακολουκιςουμε λεπτομερώσ τισ ριξεισ, τισ «βιογραφικζσ καμπζσ» και τισ 

επαναδιαπραγματεφςεισ που ςθμαδεφουν τισ ηωζσ των ανκρώπων ςε περιόδουσ κρίςθσ,  

αλλά και τθν αντανάκλαςι τουσ ςτθ μνιμθ και ςτθ βιοαφιγθςθ των αφθγθτών μασ.  

Η Ζνωςθ Προφορικισ Ιςτορίασ, ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ του 

Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ - και ιδιαίτερα με το Εργαςτιριο Λαογραφίασ και 

Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ κακώσ και το ΠΜ «Σοπικι ιςτορία – Διεπιςτθμονικζσ 

προςεγγίςεισ»-, διοργανώνει επιςτθμονικό ςυνζδριο με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των 

ερωτθμάτων αυτών τόςο ςυγχρονικά όςο και διαχρονικά, μζςα από τθν αξιοποίθςθ 



προφορικών μαρτυριών και αφθγιςεων. Σο ςυνζδριο κα ενδιαφζρουν επίςθσ οι 

μεκοδολογικζσ και δεοντολογικζσ προκλιςεισ που κζτει θ προςζγγιςθ του δίπολου 

«ταυτότθτα/ετερότθτα» μζςα από τθ ςυνζντευξθ προφορικισ ιςτορίασ.  

Ειδικότερα, οι κεματικζσ που κα απαςχολιςουν το ςυνζδριο  -χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι 

είναι αποκλειςτικζσ- είναι οι ακόλουκεσ: 

- Προθορική ιζηορία και δημόζια ιζηορία ζε περιόδοσς κρίζης 

- Οικονομικι κρίςθ και ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ 

- Ριξεισ και ςυνζχειεσ ςτισ αφθγιςεισ μεταναςτών και προςφφγων 

- Διαμόρφωςθ και επαναδιαπραγμάτευςθ πολιτικών ταυτοτιτων 

- Η μετεξζλιξθ των εκνοτικών ταυτοτιτων ςε περιόδουσ κρίςθσ 

- Επαναδιαπραγμάτευςθ ζμφυλων και ςεξουαλικών ταυτοτιτων 

- Η κρίςθ  και θ αφιγθςθ του εαυτοφ 

- Η κρίςθ και θ ενδυνάμωςθ του ευάλωτου «Άλλου» 

- Μεκοδολογία: θ διαχείριςθ ευαίςκθτων δεδομζνων 

- Σραφμα, βίωμα και βιογραφία 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν τίτλο και περίληψη 200-250 λζξεων ςτθν 

Οργανωτικι Επιτροπι του υνεδρίου μζχρι και τισ 10 Φεβρουαρίου 2018 ςτισ θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ vdalkavo@he.duth.gr και elkallim@uom.edu.gr. Η ενθμζρωςθ για τθν αποδοχι 

ι μθ των προτάςεων από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 31 

Μαρτίου 2018. 

Οργανωτική Επιτροπή 

Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ, Σμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ΔΠΘ – Μζλοσ Δ τθσ ΕΠΙ 

Αικατερίνθ Μάρκου, Σμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ΔΠΘ 

Βαςιλικι Κράββα, Σμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ΔΠΘ 

Ελζνθ Καλλιμοποφλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Σηζνθ Κατςαρι, Φιλόλογοσ - εκδότρια 

Επιςτημονική Επιτροπή 

Ρίκθ Βαν Μποφςχοτεν, Ομότιμθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  

Παφλοσ Πανταηισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΑΠΘ  
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Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ, Αναπλθρωτισ κακθγθτισ ΔΠΘ  

Ελζνθ Καλλιμοποφλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Αικατερίνθ Μάρκου, Επίκουρθ Κακθγιτρια ΔΠΘ 

Βαςιλικι Κράββα, Επίκουρθ Κακθγιτρια ΔΠΘ 

Μαρία Καβάλα, Δρ. Ιςτορίασ – διδ. Σμιμα Πολιτικών Επιςτθμών Α.Π.Θ. 

Ελζνθ Ιωαννίδου, Ιςτορικόσ – Ιςτορικό Αρχείο Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ 

Μαρία Καραςτεργίου, Κοινωνικι Ανκρωπολόγοσ / ερευνιτρια – Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 


