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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Α΄ Ενημζρωςη 
 
Η Ελλθνικι Κοινωνιολογικι Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανϊνει το 5ο Τακτικό τθσ 
Συνζδριο. Το 5ο  Συνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα από 10 ζωσ 12 
Δεκεμβρίου, 2015, ςτθν Ακινα ςτουσ χϊρουσ του Τμιματοσ Επικοινωνίασ και 
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ με κζμα: 
 
 

«Η ελληνική κοινωνία ςτο ςταυροδρόμι τησ κρίςησ − 
πζντε χρόνια μετά» 

 
Το κζμα αυτό κα παρουςιάςουν και ςυηθτιςουν ςτισ Ολομζλειεσ του Συνεδρίου 
ειδικοί προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ  
 
 

Επί Μζρουσ Θεματικζσ 
 

Ευρώπθ και Ελλάδα 
 ΟΙ ευρωπαϊκζσ διαςτάςεισ των κεματικϊν τθσ κρίςθσ 

 Η διαχείριςθ τθσ κρίςθσ και θ ΕΕ  
 

Πολιτικι  
 Πελατειακό ςφςτθμα και κρίςθ 

 Κρίςθ και πολιτικζσ ταυτίςεισ, εκλογικι ςυμπεριφορά  

 Κοινωνικι δομι και πολιτικό ςφςτθμα 

 Η ελλθνικι οικονομικι κρίςθ και θ κρίςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ 

 Κρίςθ και άνοδοσ αντι ςυςτθμικϊν πολιτικϊν ςχθματιςμϊν: 
ςυνδζονται, πϊσ και τι προοπτικζσ διαγράφονται; 

 Κοινωνικι ςφνκεςθ και οργανωτικι διάρκρωςθ των πολιτικϊν 
κομμάτων 
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Οικονομία  
 Ευρωπαϊκι, παγκόςμια ι εκνικι κρίςθ;  

 Ελλθνικι κρίςθ και χρθματοπιςτωτικοποίθςθ.  

 Η ελλθνικι κρίςθ και το ευρϊ – το πρόβλθμα του νομίςματοσ ωσ 
κοινωνιολογικό πρόβλθμα  

 Κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ του ευρϊ 

 Απόςυρςθ κατακζςεων, κεφαλαιακοί ζλεγχοι και τραπεηικζσ αργίεσ: 
κοινωνικζσ διαςτάςεισ 

 

Θεςμοί (εκπαίδευςθ, οικογζνεια κ.ά.), κοινωνικά φαινόμενα και κρίςθ  
 Μετανάςτευςθ και κρίςθ 

 «Εμείσ» και οι «άλλοι» 

 Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και κρίςθ 

 Κοινωνικι ςυναίνεςθ και εμπιςτοςφνθ 

 Μορφζσ και είδθ απαςχόλθςθσ  

 Αλικειεσ και μφκοι για τισ αυτοκτονίεσ και τα ΜΜΕ  

 Κρίςθ και ςχολικι διαρροι  

 Σχζςθ εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ  

 Οικογζνεια και κρίςθ 

 Οι ζμφυλεσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ 
 

Πολιτιςμόσ – ΜΜΕ  
 Οικονομικι κρίςθ ι κρίςθ αξιϊν;  

 Κρίςθ και  πολιτιςτικι παραγωγι 

 Εικόνεσ τθσ κρίςθσ ςτα ελλθνικά και διεκνι ΜΜΕ  

 Απεικονίςεισ τθσ κρίςθσ ςτισ τζχνεσ και θ πρόςλθψι τουσ  

 Τα ΜΜΕ ωσ μθχανιςμόσ καλλιζργειασ τθσ ςυναίνεςθσ ςε περίοδο 
κρίςθσ  

 

Νοοτροπίεσ και τρόποι ηωισ  
 Απόδοςθ ευκφνθσ για τθν κρίςθ 

 Θυματοποιιςεισ 

 Κατανάλωςθ και κρίςθ 

 Φορμαλιςμόσ και κρίςθ 

 Αναμονζσ για «μετά τθν κρίςθ» 
 
 
Το ςυνζδριο είναι ανοικτό ςε κάκε ενδιαφερόμενο που επικυμεί να ςυμμετάςχει 
με επιςτθμονικι ανακοίνωςθ ςτισ παραπάνω κεματικζσ ι και ςε οιονδιποτε 
τομζα κοινωνιολογικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ τα ηθτιματα ςχετικά με τθν 
κοινωνιολογικι κεωρία και μεκοδολογικά ηθτιματα, τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, 
τα προβλιματα τθσ μετανάςτευςθσ και των πλθκυςμιακϊν μετακινιςεων, τα 
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κοινωνικά κινιματα, τθν πολιτικι διακυβζρνθςθ, τθν αγορά εργαςίασ, τα 
ηθτιματα φφλου και των ζμφυλων ανιςοτιτων, τισ μεταβολζσ τθσ οικογζνειασ και 
τισ διαγενεακζσ ςχζςεισ. 

Στο πλαίςιο του Συνεδρίου προβλζπονται: Κεντρικζσ Ομιλίεσ, Θεματικζσ 
Συνεδρίεσ και Προφορικζσ Ειςθγιςεισ. Οι ενδιαφερόμενοι-εσ κα πρζπει να 
αποςτείλουν τισ προτάςεισ τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςυνθμμζνθ Αίτθςθ 
Συμμετοχισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Συνεδρίου: 
eke.sociologyconference2015@gmail.com 

Προκεςμία υποβολισ: 20 Οκτωβρίου 2015 

Απάντθςθ για τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ ςασ κα ςασ αποςταλεί μζχρι τθν 10θ 
Νοεμβρίου 2015. 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι προβλζπεται θ θλεκτρονικι δθμοςίευςθ των ειςθγιςεων 
μετά από κρίςθ. 

 

Με ςυναδελφικοφσ  χαιρετιςμοφσ 

     Πρόεδροσ              Γενικι Γραμματζασ  

Κακθγθτισ Σωκράτθσ Κονιόρδοσ         Δρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντθ 

 
 
 
 
 
 

Πλθροφορίεσ-Γραμματεία Συνεδρίου: eke.sociologyconference2015@gmail.com 

Συμμετοχι Ειςθγθτϊν ςτο Συνζδριο: 30 ευρϊ.   

Συμμετοχι Φοιτθτϊν: 10 ευρϊ 

Θα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ 
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5ο ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ - ΔΕΛΣΙΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  
 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ:  
 
ΦΟΡΕΑ:  
 
ΣΙΣΛΟ ΕΙΉΓΗΗ:  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΗΓΗΗ (ζωσ 300 λζξεισ):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αποςτολι του δελτίου μζχρι 20 Οκτωβρίου 2015 ςτθν εξισ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου: eke.sociologyconference2015@gmail.com  
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