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CALL FOR PAPERS
Όψεις της κρίσης: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία
Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών-τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων του
Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων
Πολιτικής Επιστήµης µε τίτλο: «Όψεις της κρίσης: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία». Το
Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15-16 Μαρτίου 2019.
Αναντίρρητα, η σύγχρονη κρίση διαρθρώνεται πολυεπίπεδα και είναι πολυπαραγοντική µε
εµφανές αντίκτυπο τόσο στο εγχώριο, όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι. Το φαινόµενο
«κρίση» έχει προσδώσει νέα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας,
συστήνοντας ένα νέο πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο επαναφέροντας στο
προσκήνιο την ανάγκη επανεξέτασης όλων των πολιτικών και κοινωνικών δοµών.
Αδιαµφισβήτητα αναδιαµόρφωσε και δηµιούργησε ένα νέο κοινωνικό τοπίο µε όξυνση των
ταξικών αντιθέσεων, δηµοσιονοµική λιτότητα και αφανισµό του κοινωνικού κράτους πάνω
στις επιταγές της αγοράς. Πώς, όµως, τα νέα αυτά δεδοµένα δοµούν τον κοινωνικό και
πολιτικό βίο; Σε ποιο βαθµό και για ποιο λόγο πραγµατοποιήθηκαν αυτές οι αλλαγές; Πώς
και µέχρι που οριοθετείται το νέο αυτό πλαίσιο; Τι να περιµένουµε από αυτό; Αυτά είναι
µόνο µερικά από τα καίρια ερωτήµατα, τα οποία προσκαλούν την επιστηµονική κοινότητα,
άµεσα, σε έναν ανοιχτό διάλογο.
Στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν οι όψεις της κρίσης, τόσο από την σκοπιά της
κλασικής πολιτικής επιστήµης, όσο και µε προσεγγίσεις οικονοµικού, ψυχαναλυτικού,
κοινωνιολογικού ή άλλου επιστητού, για µια πληρέστερη και πιο σφαιρική εικόνα του
ζητήµατος και να εξαχθούν επιστηµονικά συµπεράσµατα γύρω από τις επιπτώσεις της
κρίσης σε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Για να εκπληρώσουµε
τον παραπάνω στόχο, ως µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, οφείλουµε να εργαστούµε
αξιοποιώντας τα µεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία που διαθέτουµε, ώστε να εντάξουµε
αυτόν τον διάλογο σε ένα επιστηµολογικά άρτιο πλαίσιο.

Το θεµατικό εύρος του συνεδρίου είναι διευρυµένο. Ενδεικτικά οι θεµατικές περιοχές είναι
οι εξής:
• Πολιτική Θεωρία
• Πολιτική Φιλοσοφία
• Πολιτική Ανάλυση
• Πολιτική Επικοινωνία
• Πολιτική Ιστορία
• Στρατηγικές Σπουδές
• Διακυβέρνηση
• Ψυχανάλυση
• Σπουδές Φύλου
• Πολιτική Οικονοµία
Προσκαλούµε όσες/όσους ενδιαφέρονται, να συµµετάσχουν µε ανακοίνωση στο Συνέδριο.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν σχετική έρευνα
ενθαρρύνονται να στείλουν περίληψη εισήγησης µε το συνέδριο να απευθύνεται σε
µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε κατόχους
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν την πρόταση τους για εισήγηση (µε περίληψη
από 250 έως 500 λέξεις) έως τις 15 Νοεµβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
orepsyn_crisis@outlook.com.
Επιπλέον πληροφορίες:
Σελίδα Συλλόγου στο Facebook: https://www.facebook.com/polsci.auth.postgraduates
Εκδήλωση Συνεδρίου στο Facebook: https://www.facebook.com/events/266556950650484

