Ανακοίνωση – πρόσκληση
8ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας/ΕΚΕ
Αθήνα, 13 – 15 Οκτωβρίου 2022
«Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα»
Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα διαπιστώνεται ότι, σε
παραλλάσσουσες αναλογίες, η πορεία κοινωνικών ομάδων και ατόμων επηρεάζεται από
πρωτόγνωρες αντινομίες και κρίσεις. Αντινομίες όπως αυτή της παγκοσμιοποίησης και της
απο-παγκοσμιοποίησης, της διαφοροποίησης και -απο-διαφοροποίησης, εκκοσμίκευσης και
απο-εκκοσμίκευσης, δικτύωσης και αποκέντρωσης και κρίσεις όπως η κλιματική, η
δημογραφική, η υγειονομική, η οικονομική κρίση, οι μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές
συγκρούσεις, αλλά και η κρίση της δημόσιας επικοινωνίας, επιβεβαιώνουν τον κινδυνώδη
χαρακτήρα της παγκόσμιας, πλέον, κοινωνίας και την συνεπαγόμενη εξακολουθητική εμπειρία
της διακινδύνευσης σε μίκρο – μέσο και μάκρο επίπεδο. Πρόκειται για διαδικασίες που
χαρακτηρίζονται από ολοένα και μεγαλύτερη επιτάχυνση, κατακερματισμό ταυτοτήτων,
παροντισμό, ρευστότητα της κοινωνικής εμπειρίας ατυποποίηση των ηθών και αναδιάταξη
των θυμικών κανόνων και της δομής του αισθάνεσθαι. Για διαδικασίες, με άλλα λόγια,
μετανεωτερικές και υπερνεωτερικές που στηρίζουν αλλά και αμφισβητούν συνάμα τον
χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό και τις διαρκώς και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες
που αυτός προκαλεί.
Σε αυτές τις παρατεταμένες περιόδους πολλαπλών κρίσεων, που τείνουν να διαμορφώνουν
νέες κανονικότητες, η κοινωνιολογία προσεγγίζει τα αναδυόμενα πρότυπα κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, επανεξετάζει ζητήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης,
συγκρούσεων και νέων μορφών εργασίας ενώ προτάσσει, μεταξύ των άλλων, την κοινωνική
αλληλεγγύη και την κοινωνική προστασία ως έννοιες συγκροτησιακές του κοινωνικού ιστού
και υψηλής αξίας, οι οποίες δοκιμάζονται σε περιόδους αβεβαιότητας και συχνά απουσιάζουν
από τον πολιτικό διάλογο.

Η συντελούμενη 4η βιομηχανική επανάσταση συνιστά έναν «νέο μεγάλο μετασχηματισμό»
που θέτει επί τάπητος αλλά και στη λυδία λίθο κοινωνιολογικές θεωρίες και μεθοδολογίες
αλλά και τον ίδιο τον ρόλο της κοινωνιολογίας ως επιστήμης που είναι ούτως ή άλλως
ανέκαθεν πολυ-Παραδειγματική. Η ελληνική κοινωνία ενταγμένη στο διεθνές σύστημα και στις
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, μετέχει των παραπάνω διεργασιών δεδομένων των δικών
της ιστορικών εξαρτημένων διαδρομών προς τη νεωτερικότητα, τη μετανεωτερικότητα και την
υπερνεωτερικότητα. Εκ παραλλήλου, η κοινωνιολογία στην Ελλάδα καλείται να εξηγήσει και
να ερμηνεύσει τις συντελούμενες διεργασίες με την καλλιέργεια θεωρίας και τη διενέργεια
μεθοδολογικώς επεξεργασμένων ερευνών. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται η ΕΚΕ με τη
διενέργεια του 8ου Συνεδρίου της, με θέμα:

Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα
Το συνέδριο θα είναι υβριδικό και θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 13-15
Οκτωβρίου 2022. Η εναρκτήρια και η καταληκτική συνεδρία θα γίνουν δια ζώσης στους
χώρους του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιπες, παράλληλες, συνεδρίες θα
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με απλή παρακολούθηση των εργασιών του (με
αντίστοιχη λήψη βεβαίωσης) ή και με την παρουσίαση εισηγήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν
μπορούν να συμμετέχουν με πάνω από δύο ατομικές ή κοινές εισηγήσεις τους.
Όσες και όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν με εισήγησή τους στο Συνέδριο καλούνται να
υποβάλλουν περίληψη των προτάσεών τους στη διεύθυνση eke.socioconf2022@gmail.com. Στην
πρότασή τους θα αναγράφεται ο τίτλος της εισήγησης και η θεματική ενότητα στην οποία
αυτή εντάσσεται. Η έκταση των περιλήψεων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 400 λέξεων
και γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαΐου 2022. Απάντηση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων θα
αποσταλεί στους/τις ενδιαφερόμενους /ες από την Επιστημονική Επιτροπή μέχρι τις 20
Ιουνίου 2022. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να μην
αποδεχθεί προτάσεις εισηγήσεων ή να τις εντάξει σε διαφορετική θεματική ενότητα εφόσον
αυτό υπαγορεύεται από τη συνοχή της τελικής θεματολογίας του συνεδρίου.
Όσοι/ες επιθυμούν να προτείνουν τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίας παρακαλούνται να
συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο οποίο θα εκτός από την περιγραφή του θέματος της
ειδικής συνεδρίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι περιλήψεις των επιμέρους εισηγήσεων ως
ανωτέρω.
Θεματικές του συνεδρίου:
·
·

Κοινωνική θεωρία, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της κοινωνιολογικής θεωρίας
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και κοινωνική αλλαγή

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Κοινωνικές αξίες: τάσεις και συγκρίσεις
Περιβαλλοντική κοινωνιολογία (περιβάλλον και κοινωνία, κλιματική αλλαγή)
Πολιτισμική κοινωνιολογία (κουλτούρα, πολιτιστική παραγωγή, πολιτιστικές διαφορές,
πολυπολιτισμικότητα)
Κοινωνιολογία της θρησκείας
Κοινωνιολογία της υγείας (πανδημίες κ.ά.)
Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνιολογία της εργασίας και της απασχόλησης [(ανεργία, εργασιακή επισφάλεια, υβριδικά
εργασιακά καθεστώτα (λ.χ freelancers), εργασία και ψηφιοποίηση, εργασία σε ψηφιακές
πλατφόρμες, κ.ο.κ.)]
Κοινωνιολογία της οικογένειας
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, κοινωνική αναπαραγωγή)
Κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και περιθωριοποίηση
Κοινωνιολογία της μετανάστευσης (μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ξενοφοβία, ρατσισμός,
πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης)
Κοινωνιολογία του εθνικισμού (εθνοτικές συγκρούσεις, εθνοτικοί διαχωρισμοί, εθνική ταυτότητα)
Κοινωνιολογία του φύλου και της σεξουαλικότητας (κοινωνικό φύλο, έμφυλες σχέσεις,
σεξουαλικότητες, φεμινισμός και κοινωνικοί διαχωρισμοί)
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, μεικτές μέθοδοι και διαχείριση μεγάλων δεδομένων
Μελέτη του αντίκτυπου της κοινωνικής έρευνας
Κοινωνιολογία των Μέσων (παλαιά και νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, παραπληροφόρηση)
Υπολογιστική και ψηφιακή κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία του πολιτισμού (πολιτισμός, πολιτισμικές πρακτικές και κοινά αγαθά, Τέχνη,
ψυχαγωγία, διασκέδαση, πολιτιστική κατανάλωση, πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες,
επαγγέλματα των τεχνών και του πολιτισμού)
Πολιτική κοινωνιολογία (κόμματα, πολιτικές στάσεις και συμπεριφορά, πολιτική κουλτούρα)
Κοινωνιολογία της συγκίνησης/των συναισθημάτων
Αγροτική κοινωνιολογία, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα
Αστική κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία της κατανάλωσης (καταναλωτισμός, καταναλωτικές πρακτικές και τρόποι ζωής)
Κοινωνιολογία της απόκλισης (έγκλημα, παραβατικότητα και ανομία)
Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και κοινωνικότητα
Κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική ένταξη. Κοινωνικά κινήματα, συνδικαλισμός και συλλογική
δράση.

Οι παραπάνω θεματικές περιοχές του Συνεδρίου είναι ενδεικτικές και το περιεχόμενό τους θα
πρέπει να εκληφθεί διασταλτικά.
Η ΕΚΕ προτίθεται να προβεί στην ψηφιακή έκδοση των πρακτικών που θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της (https://www.hellenicsociology.gr/) καθώς και στην πλατφόρμα του ΕΚΤ. Η
δημοσίευση των πρακτικών θα γίνει μετά από επιλογή βάσει επιστημονικών και
γραφοτεχνικών κριτηρίων που θα τεθούν.

Κόστος συμμετοχής
Μέλη της ΕΚΕ (τακτικά και συνδεδεμένα), εισήγηση + συνδρομή 2021 και 2022: 40€
Μέλη της ΕΚΕ (τακτικά και συνδεδεμένα), παρακολούθηση + συνδρομή 2021 και 2022: 30€
Μη μέλη της ΕΚΕ, συμμετοχή με εισήγηση: 30€
Μη μέλη της ΕΚΕ, παρακολούθηση: 10€
Φοιτητές/τριες (μεταπτυχιακοί και υπ. Διδάκτορες) με εισήγηση: 20€
Φοιτητές/τριες: παρακολούθηση: 10€

Όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΚΕ πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
εταιρείας https://www.hellenicsociology.gr/ και να αποστείλουν σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: grsociolsoc@gmail.com.
Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής
Εταιρείας.

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Πρόεδρος ΕΚΕ

Πληροφορίες-Γραμματεία Συνεδρίου: eke.socioconf2022@gmail.com

Επισυνάπτεται: ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

