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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 18ΟΣ – 
20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
TECHNOLOGY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN GREECE, 18TH-20TH C. 
 (ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ – ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ) 
 
Το σεμινάριο ξεκινά με μια συζήτηση της ορολογίας, έτσι ώστε να κατανοηθεί το 
περίγραμμα των διαδικασιών που εγκαινιάζονται το 18ο αιώνα στην Ευρώπη: η 
τεχνολογική πρόοδος στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Επανάστασης δεν ήταν μια 
ήπια, ισορροπημένη διαδικασία. Μετά την ποικιλία, τις διακυμάνσεις και την 
αντιφατικότητα της τεχνολογικής προόδου θα συζητηθεί η θεσμική της 
μορφοποίηση σε διαδικασίες, υπηρεσίες, σχολές και επαγγελματικούς χώρους στην 
Ευρώπη. Θα εξεταστούν οι εξαρτήσεις τους στα όρια των εθνικών κρατών, οι 
διαφορετικές κοινωνικές τους απηχήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 
επηρεάζουν την κοινωνική διαστρωμάτωση στην βιομηχανικά αναπτυγμένη 
Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι όροι με τους οποίους τίθεται το πρόβλημα της 
τεχνολογικής προόδου και της τεχνογνωσίας στις πρώτες δεκαετίες ζωής του 
ελληνικού κράτους. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι απόπειρες μεταφοράς ή 
οικειοποίησης τεχνολογίας και οι συγκρούσεις που αναπτύσσονται στα όρια αυτών 
των εξελίξεων, στο πολιτικό περιβάλλον που τις προωθεί ή τις αμφισβητεί και στον 
κοινωνικό χώρο που τις υφίσταται, τις αντιλαμβάνεται και τις σχολιάζει δρώντας 
και αντιδρώντας. 
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INTRODUCTION TO ANIMAL STUDIES/ HUMAN BEIGNS-ANIMALS RELATIONS   
MULTIDISCIPLINARY APPROACHES  
 (ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ)  
 



Γενικές επισημάνσεις – Σκοπός του σεμιναρίου 
Έχουν περάσει πολλά χρόνια έρευνας από τότε που ο Fernand Braudel  στο 
περίφημο έργο του «Υλικός Πολιτισμός, Οικονομία και Καπιταλισμός (15ος-18ος 
αιώνας)», αφιέρωσε μερικές – πυκνές ωστόσο – σελίδες για τα ζώα στο υπό-
κεφάλαιο «ζωϊκή δύναμη» του πέμπτου κεφαλαίου με τίτλο «η διάδοση της 
τεχνολογίας: ενεργειακές πηγές και μεταλλουργία». Από τότε μέχρι σήμερα, στην 
παγκόσμια βιβλιογραφία, η μελέτη των ζώων και η σχέση «ανθρώπων-ζώων» έχει 
γίνει κυρίαρχο ρεύμα στην ιστορία του περιβάλλοντος, στη διανοητική ιστορία, 
στην πολιτισμική ιστορία, στην ιστορία της Ιατρικής, της Επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Και ακριβώς επειδή η μελέτη των ζώων έχει εισβάλει στην έρευνα από 
πολλές πλευρές, για τους ειδικούς, η ιστορία των ζώων, αποτελεί στροφή “animal 
turn” – κατ’ αναλογία με την «γλωσσική στροφή»  “linguistic turn” και όχι απλώς 
ένα νέο «υπό-πεδίο» ανάλυσης.  
Ωστόσο, παρότι η σχέση ανθρώπων και ζώων δεν είναι ένα, εντελώς, νέο πεδίο, της 
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστοριογραφίας, τα θέματα που έχουν προσδιοριστεί 
στην αλλοδαπή ως «animal studies», «σπουδές για τα ζώα», είναι εξαιρετικά 
περιορισμένα στην ελληνική, ανθρωπολογική και ιστορική, έρευνα.  
Το σεμινάριο θα μελετήσει τόσο την έννοια του περιβάλλοντος όσο και τις σχέσεις 
ανθρώπων και ζώων, αναλύοντας εργασίες ανθρωπολόγων - όπως ο Tim Ingold – οι 
οποίες διερευνούν μία νέα «οντολογική ισοδυναμία» ανθρώπων και ζώων, 
αμφισβητώντας τον δυτικό/αποικιοκρατικό δυϊσμό αιώνων, μεταξύ κοινωνίας και 
φύσης, μεταξύ ανθρώπινης και ζωώδους κατάστασης. Θα διερευνηθούν 
παραδείγματα τα οποία φανερώνουν τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους , 
αποικιοκρατικές πολιτικές και αφηγήματα έχουν καθορίσει τη σχέση των 
ανθρώπινων πληθυσμών με εκείνους των ζώων: γλώσσες, κοινωνίες, κουλτούρες, 
οικοσυστήματα, κλιματικές αλλαγές κ.λπ φέρουν τα σημάδια του ανθρώπινου 
ιμπεριαλισμού, της κατάκτησης, των μεταναστευτικών ροών, της 
παγκοσμιοποίησης, της αποικιοκρατίας και της νέο-αποικιοκρατίας.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ερωτήματα όπως «τι θα σήμαινε για το ανθρώπινο είδος 
να από-αποικιοποιήσει τις σχέσεις του με άλλους οργανισμούς του πλανήτη;» ή 
«θα ήταν ποτέ δυνατόν να από-αποικιοποιήσουμε τα ζώα;», θα απασχολήσουν το 
σεμινάριο μέσα από πολύ-επιστημονικές προσεγγίσεις.  
Ειδικότερα, θα μας απασχολήσουν αφηγήματα, εικόνες και σύμβολα των ζώων και 
της σχέσης ανθρώπων και ζώων της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής ιστορίας. Ως ερευνητικό πεδίο αναφοράς για το συγκεκριμένο εξάμηνο 
θα αποτελέσει η σχέση ανθρώπων και αλόγων.  
 
Πεδία Διαλέξεων 

1. Εισαγωγή στις σπουδές για τα ζώα: πολύ-επιστημονικές προσεγγίσεις και 
ερευνητική παραγωγή σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. 

2. Κοινωνική ανθρωπολογία, περιβάλλον και σπουδές για τα ζώα. 
3. Αποικιοκρατία και αντιλήψεις για το περιβάλλον και τα ζώα. 
4. Τα «ζώα του Διαφωτισμού»: Ιδέες και αντιλήψεις για τα ζώα κατά τον 18ο 

αιώνα. 
5. Από την εξημέρωση στην εκμετάλλευση: στατιστικά παραδείγματα.  
6. Η έννοια και η πραγματικότητα του ζωολογικού κήπου στην Ευρώπη της 

νεοτερικότητας. 



7. Τα ζώα ως διασκέδαση, σπορ και θέαμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
8. Τα ζώα ως σύμβολα κατά την νεότερη και σύγχρονη εποχή. 
9. Τα ζώα ως σύντροφοι: παραδείγματα από επώνυμους συγγραφείς, 

επιστήμονες, καλλιτέχνες. 
10. Τα ζώα στην επιστήμη, στην εκπαίδευση και στην θεραπεία: σύγχρονες 

αντιλήψεις και πρακτικές. 
11. Ιππικές κουλτούρες: από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο νέο ελληνικό 

κράτος. 
12. Τα άλογα του πολέμου: από την Ελληνική Επανάσταση στο Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 
13. Το «σκοτεινό» μέλλον του πλανήτη: Νέα ακτιβιστικά κινήματα και 

οργανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων. 
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διαδικασίας του σεμιναρίου, θα αποτελέσει και η διερεύνηση της 
βιβλιογραφίας από τους φοιτητές/φοιτήτριες σύμφωνα με το θέμα που θα 
επιλέξουν για την εργασία. Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι απολύτως 
ενδεικτική.) 
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
THE GREAT WAR AND THE EUROPEAN SOCIETIES 
 (ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) 
 
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σηματοδότησε μια άνευ προηγουμένου 
καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης και του κόσμου. Οι ανθρώπινες απώλειες 
υπήρξαν τεράστιες και η γηραιά ήπειρος αναδύθηκε ερειπωμένη από τη 
σύγκρουση. Οι στρατιώτες και οι πολίτες που επέζησαν στιγματίστηκαν ανεξίτηλα 
από την εμπειρία των ετών 1914-1918. Ο «Μεγάλος Πόλεμος» είχε ως αποτέλεσμα 
μια «μεγάλη αιμορραγία» από την οποία η Ευρώπη θα χρειαζόταν δεκαετίες για να 
ανακάμψει. Η σύγκρουση άφησε σχεδόν 10 εκατομμύρια νεκρούς, κυρίως 
στρατιώτες και σχεδόν έξι εκατομμύρια στρατιώτες τραυματίστηκαν  πολύ σοβαρά. 
H συντριπτική πλειονότητα των απωλειών αφορούσε νέους άνδρες (19 έως 40 
ετών), με αποτέλεσμα ο πόλεμος να έχει βαθιές δημογραφικές συνέπειες. Η 
οικονομική καταστροφή της Ευρώπης θα οδηγήσει στην κατάρρευση των ούτως ή 
άλλως ελλιπών συστημάτων υγείας, ενώ θα δημιουργηθεί το πλαίσιο για την 
μεσοπολεμική άνοδο των ολοκληρωτισμών σε ολόκληρη την ήπειρο.  
Το σεμινάριο προτείνει την μελέτη μιας σειράς ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με 
τις πολιτικές και στρατιωτικές όψεις του πολέμου όσο και με  θέματα πολιτισμικής 
ιστορίας, αναπαραστάσεων και καταγραφής της μνήμης της περιόδου στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες ως τις μέρες μας. 
 
Πεδία Διαλέξεων 

1. Εισαγωγή και περιοδολόγηση. 
2. Η Ευρώπη του 1914 και τα αίτια του πολέμου. 
3. Οι μορφές του πολέμου, τα μέτωπα και οι μαχητές. 
4. Προπαγάνδα και ενημέρωση. 
5. Από τον Μεγάλο Πόλεμο στους ολοκληρωτισμούς. 
6. Οι παγκόσμιες διαστάσεις του πολέμου. 
7. Η Αριστερά, ο πασιφισμός και ο Πόλεμος. 
8. Η γυναίκα και ο Πόλεμος. 
9. Εικόνες του Πολέμου στην Τέχνη και την Λογοτεχνία. 
10. Ο κινηματογράφος και ο Πόλεμος. 
11. Η ιστοριογραφία και ο Πόλεμος. 



12. Οι μεταμορφώσεις των μνημονικών τόπων. 
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ΝΣΙ 101 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 
ASPECTS OF THE REVOLUTION OF 1821 
(ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
 
Περιγραφή μαθήματος: 
Η ελληνική Επανάσταση του 1821, που ξέσπασε ύστερα από μια μακρά σειρά 
πράξεων ανταρσίας προς την οθωμανική κυριαρχία, αποτελεί, αναμφίβολα, 
κορυφαίο γεγονός της νεοελληνικής ιστορίας, με πανευρωπαϊκή σημασία και 
διαστάσεις, το οποίο οδηγεί από το Έθνος στο Έθνος-Κράτος. Γεννήθηκε μέσα στα 
φιλελεύθερα ιδεώδη που έσπειραν στην Ευρώπη οι Διαφωτιστές και η Γαλλική 
Επανάσταση, την προετοίμασαν οι Έλληνες Διαφωτιστές –κυρίως ο Ρήγας 
Βελεστινλής, το επαναστατικό όραμα του οποίου δεν πραγματώθηκε– και έθεσε τα 
γερά θεμέλιά της η Φιλική Εταιρεία, χωρίς την οποία η Επανάσταση αυτή δεν θα 
γινόταν, τουλάχιστον σ’ αυτή τη χρονική συγκυρία. Ένα γεγονός το οποίο, για 
λόγους πολιτικούς αλλά και καθαρά επιστημονικούς, είχε υποβαθμιστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες ως διδακτικό αντικείμενο στα Πανεπιστήμια της χώρας μας. 
Καθώς όμως πλησιάζουμε στον εορτασμό των 200 χρόνων αυτής της Επανάστασης 
το ενδιαφέρον αυτό αναθερμένεται. Στα μαθήματα αυτού του σεμιναρίου θα 
επιχειρήσουμε, με τη βοήθεια των πρωτογενών (ανέκδοτων ή δημοσιευμένων) και 
των πολλών δευτερογενών πηγών, της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και 
οπτικοακουστικού υλικού, να προσεγγίσουμε ορισμένες από τις πολλές όψεις 
αυτού του τιτάνιου Αγώνα της ανεξαρτησίας, Να αναστοχαστούμε, μέσα από τον 
επιστημονικό διάλογο, τις βιβλιοπαρουσιάσεις και τις γραπτές εργασίες, πάνω σε 
ζητήματα για τα οποία υπάρχει ήδη τεράστια συσσωρευμένη γνώση. Πιο 
συγκεκριμένα, θα μας απασχολήσει, κατ’ αρχάς, η ίδρυση και ο ρόλος της Φιλικής 
Εταιρείας στην οργάνωση αυτής της Επανάστασης μέσα στο επαναστατικό-
συνωμοτικό κλίμα των ναπολεόντειων και μεταναπολεόντειων χρόνων, ο 
χαρακτήρας της (εθνικός ή κοινωνικός/ αστική ή μη αστική επανάσταση) και ο 
ρόλος αφενός των ηγετικών ομάδων του τόπου και αφετέρου του λαού, οι δύο 
Εμφύλιοι πόλεμοι και οι συνέπειές τους, το κίνημα του Φιλελληνισμού και η 
συμβολή του στη μερική ευόδωση των στόχων αυτού του Αγώνα και, τέλος, η 
σταδιακή μεταστροφή της πολιτικής των μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης υπέρ 
των επαναστατημένων Ελλήνων, η οποία οδήγησε, τελικά, στην αναγνώριση ενός 
μικρού ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1830. 
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Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 (ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 
 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μια γενική εισαγωγή στην οικολογική διάσταση της 
Λαογραφίας, όπως την προσδιόρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Α. Κυριακίδου-
Νέστορος παραπέμποντας σε ανάλογες εργασίες στο χώρο της Αμερικανικής 
Λαογραφίας, και σύνδεση αυτού του θέματος με τις εξελίξεις στο χώρο της 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, όπου αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της 
Οικολογικής Ανθρωπολογίας, και της νέας επιστήμης της Πολιτισμικής Οικολογίας.  

Στο ξεκίνημα των μαθημάτων γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στη σχέση 
Κοινωνίας- Φυσικού περιβάλλοντος, ένα ζήτημα που απασχόλησε πολύ νωρίς τις 
κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Το ζήτημα του 
διαλόγου του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος με το φυσικό του περιβάλλον αποτελεί 
τον άξονα της συζήτησης, με σκοπό την αναζήτηση ερμηνειών σχετικά με τη 
λειτουργία των κοινωνικών συστημάτων, ένα θέμα άρρηκτα δεμένο με το ζήτημα της 
οικειοποίησης της φύσης. Όλη αυτή η υπόθεση παραπέμπει βεβαίως στο ερώτημα 
της σχέσης πολιτισμού-φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα αν το ένα καθορίζει 
το άλλο και με ποιον τρόπο. Πρόκειται για τη γνωστή διαμάχη αν το οικολογικό 
πλαίσιο καθορίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό ή αν ο πολιτισμός είναι εκείνος που 
επιβάλλει τη λογική του στη φύση και προσδίδει νόημα στο περιβάλλον, ερώτημα 
που απασχολεί την επιστήμη μέχρι σήμερα. Η άποψη που υιοθετείται ως υπόθεση 
εργασίας κλίνει υπέρ της δεύτερης εκδοχής, καθώς τείνει να γίνει πια κυρίαρχη 
άποψη στο χώρο της θεωρίας ότι το περιβάλλον συγκροτείται κοινωνικά και 
πολιτισμικά.  

Τα μαθήματα στη συνέχεια εστιάζονται στις έννοιες του χώρου και του χρόνου, με 
σκοπό την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεών τους μέσα από 
λαογραφικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις. Το πεδίο των αναζητήσεων είναι η 
ελληνική κοινωνία και ο «λαϊκός» ή «παραδοσιακός» πολιτισμός, ο οποίος 
προσεγγίζεται υπό το φως των νεότερων θεωρητικών εξελίξεων, δηλαδή μέσα από 
ένα ολικό πρίσμα και πέρα από τις γνωστές διχοτομίες «φύση/πολιτισμός», με 
γνώμονα την έννοια της ιστορικότητας.  

Ο χώρος και ο χρόνος αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετες κατηγορίες και η σχέση 
τους ως δυναμική ιστορική σχέση. Έτσι, προσεγγίζεται η μετάβαση από την 
«παραδοσιακή» στη νεοτερική και τη μετα-νεοτερική κοινωνία, με στόχο την 
ανάδειξη των αλλαγών που επισυμβαίνουν σ’ αυτή τη σχέση, με κατάληξη τη 
διαφαινόμενη τάση αποσύνδεσής τους στη μετα-νεοτερική εποχή. Συμβατικά βέβαια 
τα μαθήματα χωρίζονται σε δυο ενότητες, μία αφιερωμένη στο χώρο και μία στο 
χρόνο. 

Σε ό,τι αφορά το χώρο, κατ’ αρχάς αναδεικνύεται η ιστορικότητα του τοπίου μέσα 
από συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα και λαογραφικά στοιχεία. Στη 
συνέχεια εξετάζεται η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις σχέσεις 
παραγωγής και τεκμηριώνεται μέσα από συγκεκριμένες αναφορές η σημασία του 
κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την κατανόηση της ιστορικής 
συγκρότησης του χώρου με βάση τη διαλεκτική σχέση κοινωνίας-φύσης. Ακολουθεί 
μια εκτενής και αναλυτική αναφορά στην έννοια του τόπου ως ενός χώρου που φέρει 



τη σφραγίδα ενός πολιτισμού και γίνεται σύμβολο της συλλογικής ταυτότητας μιας 
κοινωνικής ομάδας ή κοινότητας. Η σχέση τόπου-κοινότητας αλλά και τόπου-
πολιτισμού αποτέλεσε σημαντικό πεδίο συζητήσεων και αναζητήσεων με αναφορές 
σε πληθώρα παραδειγμάτων.  

Σε ό,τι αφορά το χρόνο, γίνεται κατ’ αρχάς μια επισκόπηση των θεωριών στο πεδίο 
της Ανθρωπολογίας του χρόνου, με αφετηρία την κοινωνική διάσταση του χρόνου και 
συγκεκριμένα την αντίληψη ότι οι αναπαραστάσεις του χρόνου πηγάζουν από την 
κοινωνία αλλά και υπαγορεύουν σ’ αυτή στάσεις και συμπεριφορές, ότι 
αποτυπώνουν αλλά και συγκροτούν το χρόνο.  

Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το δίπολο «κυκλικός/γραμμικός» χρόνος, που 
φαίνεται να αποτελεί ακόμα χρήσιμο εργαλείο σε ό,τι αφορά την κατανόηση της 
διαφοροποίησης της οργάνωσης και της αντίληψης του χρόνου ανάμεσα στις 
«παραδοσιακές» και τις νεοτερικές κοινωνίες. Η έννοια της χρονικής διάρκειας, της 
αρχής και του τέλους, ως σημαντικών παραγόντων για τη διαμόρφωση της αντίληψης 
του χρόνου αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που μας απασχολεί στη συνέχεια. 
Ακόμα, ασχολούμαστε με το θέμα της εμπειρίας του χρόνου σε σχέση με τη 
θρησκεία, όπως και με τη δραματοποίηση του χρόνου στις σχετικές τελετουργίες, με 
άξονα πάντοτε την εμπειρία του τέλους και της αρχής και της μεταξύ τους 
διαλεκτικής σχέσης, μια εμπειρία που συνδέεται και με το ίδιο το φαινόμενο της 
ανθρώπινης ζωής (γέννηση-θάνατος) και γι’ αυτό το λόγο, κατά την ανθρωπολογική 
θεωρία βρίσκεται στη βάση της θρησκείας. 

Η αναφορά στο χρόνο κλείνει με μια ενότητα σχετική με το χρόνο και την 
κοινότητα. Μέσα από μια προσέγγιση του «φυσικού» και του «ιερού» χρόνου της 
κοινότητας, γίνεται αναφορά στις γιορτές της Άνοιξης και στα θρησκευτικά 
πανηγύρια, με έμφαση στους τελετουργικούς τρόπους συμβολικής συγκρότησης και 
ανασυγκρότησής της, όπου δραματοποιείται ο  μύθος καταγωγής της, ενεργοποιείται 
η συλλογική μνήμη, επιβεβαιώνεται η κοινωνική συνοχή και αναπαράγεται η 
συλλογική ταυτότητα. 

Οι αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα αρκετές φορές συνοδεύονται από 
προβολή σχετικών εθνογραφικών ταινιών τεκμηρίωσης. 
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Το μεταπτυχιακό σεμινάριο δίνει έμφαση στη θεωρητική προσέγγιση του όρου 
«κοσμολογίες», όσον αφορά κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις στους ανθρώπινους 
πολιτισμούς. Οι «αναπαραστάσεις», αποτελούν ουσιαστικά τα επικοινωνιακά 
«οχήματα» των κοσμολογιών στην καθημερινότητά μας, καθώς αυτές 
διαμεσολαβούνται σε καθημερινή βάση είτε από τον λόγο είτε από αφηρημένα 
νοητικά σχήματα που τεκμηριώνουν αξιωματικά (ταξινομικές) αντιλήψεις μας για 
τη ζωή μέσα από τη δύναμη του αυτονόητου (σύμβολα γνώριμα στους φορείς του 
ίδιου πολιτισμού). Οι κοσμολογίες, μέσα από ένα πλήθος παραδειγμάτων από τον 
ελλαδικό και τον διεθνή χώρο, διερευνώνται ως βασικές ορίζουσες πολιτισμικών 
συστημάτων και κοινωνικών δομών.  
Το σεμινάριο έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα και απαιτεί από τους φοιτητές 
συμμετοχή και κριτική διαχείριση των θεμάτων του, τόσο θεωρητικά, με την 
παρουσίαση σε επίπεδο διάλεξης σημαντικών θεωρητικών κειμένων, όσο και με 
την κατάθεση βιωματικών και εθνογραφικών εμπειριών.   
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ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ANTHROPOLOGY ΟF POLITICS  
(ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΙΣΣΥ) 
 
Γενικές επισημάνσεις – Σκοπός του σεμιναρίου 
Πώς οι ανθρωπολόγοι έχουν μελετήσει και εννοιολογήσει το πεδίο του πολιτικού 
και της εξουσίας σε διαφορετικές κοινωνίες και ιστορικά συγκείμενα, όπως οι μη-



κρατικές κοινωνίες, η αποικιοκρατική, η σοσιαλιστική και μετα-αποικιακή συνθήκη, 
και ο παγκόσμιος καπιταλισμός σε «δυτικές» και «μη δυτικές» κοινωνίες; Πώς 
μελέτησαν την εξουσία με όρους θεωρητικούς και εθνογραφικούς; Πού μπορούμε 
να εντοπίσουμε το πεδίο του πολιτικού πέρα από τους επίσημους θεσμούς 
διακυβέρνησης; Τι μαθήματα έχουμε να αντλήσουμε όταν διεισδύσουμε στο "βαθύ 
πολιτικό" επίπεδο της αντίστασης και της ματιάς "από τα κάτω" που αναδεικνύουν 
για παράδειγμα οι "κοινωνίες χωρίς κράτος" ή οι κοινωνίες των πολιτών. Από τις 
μακροκοινωνικές δομές έως τους μικρομηχανισμούς της εξουσίας, πώς αυτή 
διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και ποιες οι καθημερινές πρακτικές κυριαρχίας 
και αντίστασης; Πώς η χειραφέτηση και η καταπίεση μπορούν να διαδέχονται ή να 
αντιπαλεύουν η μια την άλλη μέσα στους ίδιους λόγους, ιδεολογίες και 
κοινωνικούς σχηματισμούς; Κεντρικός στόχος του σεμιναρίου «Ανθρωπολογία του 
πολιτικού» είναι να αναδείξει την πολυμορφία του πολιτικού πεδίου και να 
συμβάλλει στην κριτική κατανόησή του από την πλευρά της ανθρωπολογίας. 
Ταυτόχρονα επιδιώκει την εξοικείωσή μας με τους πολλαπλούς τρόπους που τα 
κοινωνικά σύνολα συμμορφώνονται, αντιδρούν και μετασχηματίζουν σχέσεις 
εξουσίας. 
 
Πεδία Διαλέξεων 

• Η έννοια του πολιτικού στην ανθρωπολογία 
• Μη κρατικές μορφές πολιτικές οργάνωσης και εξουσίας 
• Εξουσία και αντίσταση στην αποικιακή συνθήκη 
• H σοσιαλιστική συνθήκη 
• Η μετά-αποικιακή συνθήκη 
• Παγκοσμιοποίηση και Νεοφιλελευθερισμός 
• Σύνορα, βία και εθνική κυριαρχία 
• Πολιτειότητα και μετανάστευση 
• Πολιτικές της ταυτότητας 
• Γραφειοκρατία και κυβερνησιμότητα 
• Κοινωνία των Πολιτών 
• Κοινωνικά Κινήματα: Θεωρία και πρακτική 
• Ανθρωπολογία και πολιτική: ευθύνη και ακαδημαϊκότητα 
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