ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Η πανδημία από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών
Κατά τον τελευταίο χρόνο, η εξάπλωση της πανδημίας covid-19 επέφερε μια σειρά
δομικών αλλαγών στην ανθρώπινη επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία,
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Η νέα αυτή
πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον ερευνητικό προσανατολισμό
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολλά μέλη
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής συμμετέχουν με πρωτότυπες
εργασίες στη διεθνή επιστημονική συζήτηση, η οποία επιχειρεί να αποτυπώσει και να
ερμηνεύσει τις επιπτώσεις της πανδημίας σε μεγάλο φάσμα της σύγχρονης ζωής.
Επειδή τα πορίσματα των σχετικών μελετών δεν είναι φρόνιμο να συζητούνται μόνο
μεταξύ των ειδικών, η ΣΚΕ αποφάσισε να οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο
σεμιναρίων, με τίτλο «Η πανδημία από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών», ο
οποίος δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και
στην ευρύτερη κρητική κοινωνία.
Η πρώτη συνάντηση του παραπάνω θεματικού κύκλου, η οποία έχει τίτλο: «Πώς η
πανδημία COVID-19 έχει εξελιχθεί σε μια συνδημία ψυχικής υγείας», θα διεξαχθεί
την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00. Εισηγήτρια θα είναι η Σοφία Τριλίβα,
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, και
σχολιαστής ο Μανόλης Τζανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό
αντικείμενο Κοινωνιολογία της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών, Τμήμα
Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Περίληψη της εισήγησης:
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 προκάλεσε σαρωτικές αλλαγές στις κοινωνίες
παγκοσμίως, και ταυτόχρονα ένωσε τον κόσμο, μέσω της κοινής εμπειρίας των
απαγορεύσεων κυκλοφορίας, της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της οικονομικής
αναταραχής. Η καθημερινή ζωή, ο τρόπος δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων,
καθώς και η αίσθηση ελευθερίας, άλλαξαν βίαια ενώπιον της μεγάλης αβεβαιότητας,
της δυστοπικής πραγματικότητας και των περιοριστικών μέτρων. Ερευνούμε πώς ο
κοινωνικός μετασχηματισμός του COVID-19 εισέβαλε στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι,
θέτουμε το ερώτημα: πώς εκφράζουν και βιώνουν οι άνθρωποι το είναι τους καθώς
φαντάζονται το μέλλον; Εξετάζοντας αυτό το ερώτημα από τη σκοπιά του κοινωνικού

κονστρουξιονισμού, συνδυάζουμε την ανάλυση λόγου με την ανάλυση δικτύων, με
σκοπό να εξετάσουμε 67 επιστολές που έγραψαν Έλληνες πολίτες, κατά τη διάρκεια
της καραντίνας την άνοιξη του 2020, προς τον μελλοντικό εαυτό τους. Οι
συμμετέχοντες/ουσες περιέγραψαν το πώς ο COVID-19 διαπότισε κάθε πτυχή της
ζωής τους περιορίζοντας την «ανάγκη οντολογικής ασφάλειας» (Giddens, 1991).
Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν ανησυχίες που σχετίζονται με την ψυχική

υγεία, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου άγχους, της κατάθλιψης, των
περιορισμών στη φυσική και ψυχική εγγύτητα, καθώς και των καταστρεπτικών
συνεπειών της ανεργίας. Οι επιστολές περιγράφουν μια συνδημία, όπου πολλαπλοί
συνυφασμένοι παράγοντες καθορίζουν τις τρέχουσες εμπειρίες τους. Στην παρουσίαση
αυτή θα αναλυθούν οι παράγοντες που συμβάλουν στην συνδημία ψυχικής υγείας.
Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δυνατή μέσω
του
συνδέσμου
zoom:
https://zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmhBdz09
Meeting ID: 968 9060 7119, Passcode: 328130
Η σελίδα του Σεμιναρίου στο Facebook είναι: www.shorturl.at/dgCDW
Για
το
Πρόγραμμα
του
Σεμιναρίου
δείτε
http://www.soc.uoc.gr/el/page/13108/diepistimoniko-seminario-tis-sxoliskoinwnikwn-epistimwn

εδώ:

Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:
Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)
Θεανώ Κοκκινάκη (Τμήμα Ψυχολογίας)
Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Ελένη Φουρναράκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

