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Στόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι να διερευνόςει τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ νοηματοδοτεύται η 

μετακύνηςη και το ανόκειν ςτη Μ. Βρετανύα και την Ελλϊδα και τισ κατηγορύεσ οι οπούεσ 

θεματοποιούνται ςε αυτϋσ τισ νοηματοδοτόςεισ. Ο ςτόχοσ αυτόσ αντλεύ από δύο καύρια 

ερωτόματα: ποιόσ ανόκει πού μϋςα ςτο εθνικό και ευρωπαώκό πλαύςιο και ποιού επωφελούνται 

και ποιού αποκλεύονται από την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη. Τα ερωτόματα αυτϊ εύναι κεντρικϊ ςε 

ό,τι αφορϊ ςε εθνικϋσ πολιτικϋσ ςτισ δυο χώρεσ, ςτην (ελεύθερη) μετακύνηςη και το κρϊτοσ 

πρόνοιασ, και για το πρόγραμμα ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ εν γϋνει, όπωσ καταδεικνύουν το 

Grexit και το Brexit. Το Grexit και το Brexit προςεγγύζονται εδώ ωσ πλαύςια αντιπαραθϋςεων 

(contestation) και αμφιςβητόςεων (mistrust), ωσ κρύςιμεσ ςτιγμϋσ (critical junctures) ςτη 

νοηματοδότηςη και ανανοηματοδότηςη τησ μετακύνηςησ και του ανόκειν. Το πρόγραμμα εςτιϊζει 

ςε νοηματοδοτόςεισ και ανανοηματοδοτόςεισ τησ μετακύνηςησ και του ανόκειν ςτα παραπϊνω 

πλαύςια ςτον καθημερινό, πολιτικό και μιντιακό λόγο ςτη Μ. Βρετανύα και την Ελλϊδα. Στη μελϋτη 

του «ποιόσ ανόκει πού μϋςα ςτο εθνικό και ευρωπαώκό πλαύςιο και ποιού επωφελούνται και ποιού 

αποκλεύονται από την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη», η επύςημη πολιτικό παρϋχει ϋνα θεςμικό πλαύςιο 

ςυμπερύληψησ και αποκλειςμού, αλλϊ η ςυμπερύληψη και ο αποκλειςμόσ αποτελούν, επύςησ, 

διακυβεύματα των καθημερινών κοινωνικών ςχϋςεων και τησ δημόςιασ ςυζότηςησ.  

Στο ςεμινϊριο θα παρουςιαςτεύ αναλυτικϊ το πρόγραμμα και θα γύνει αναφορϊ ςτον ςχεδιαςμό 

τησ ϋρευνασ.  

Η Μαρία Ξενιτίδου (https://surrey.academia.edu/MariaXenitidou) εύναι διδϊκτορασ του 

Πανεπιςτημύου του Sheffield (Τμόμα Γεωγραφύασ, 2009/ υποτροφύα ESRC). Ο κύριοσ τομε ασ των 

ενδιαφερο ντων τησ αφορα  τη μελε τη τησ ταυτο τητασ και τησ ετερο τητασ και τησ μεθοδολογι ασ 

ϋρευνασ χρηςιμοποιώντασ προςεγγύςεισ αποδόμηςησ (ανϊλυςη λόγου, ρητορικό ανϊλυςη και 

Κριτικό Κοινωνικό Λογοψυχολογύα). Εύναι Επιςτημονικό Υπεύθυνη του Προγρϊμματοσ «MOBEL» 

(ΕΛΙΔΕΚ, ΦΥ: ΠΚ - Τμ. Κοινωνιολογύασ) «Από το Grexit ςτο Brexit: ερευνώντασ ζητήματα ανήκειν 

και ταυτότητασ ςτην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία», που εντϊςςεται ςτο ΚΕΜΕ. Τα τελευταύα δϋκα 

χρόνια ςυνεργϊζεται με το Πανεπιςτόμιο του Surrey και από το 2012 με το Δημοκρύτειο 

Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ. Έχει εργαςτεύ ςε μεγϊλα ερευνητικϊ προγρϊμματα χρηματοδοτούμενα 

από εθνικούσ πόρουσ ςτην Ελλϊδα (ΓΓΕΤ) και τη Μ. Βρετανύα (ESRC, EPSRC), καθώσ και ςε 

Ευρωπαώκϊ Προγρϊμματα (Marie-Curie, FP6, FP7, and Horizon 2020) πϊνω ςτην ταυτότητα, τη 

μετανϊςτευςη, την πολιτειότητα, τισ διομαδικϋσ ςχϋςεισ και τισ κοινωνικϋσ νόρμεσ, καθώσ και ςε 

θϋματα που εμπύπτουν ςτισ Μελϋτεσ ςτην Επιςτόμη και την Τεχνολογύα (Science & Technology 

Studies, STS).  Οι πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ τησ περιλαμβϊνονται ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ όπωσ  

https://surrey.academia.edu/MariaXenitidou


 

 

 

το European Journal of Social Psychology, το Journal of Community and Applied Social Psychology 

και το Discourse & Society. Επύςησ, ϋχει επιμεληθεύ ςυλλογικούσ τόμουσ και ειδικϊ τεύχη και ϋχει 

ςυγγρϊψει κεφϊλαια ςε βιβλύα. Εκτόσ από το ερευνητικό τησ ϋργο, η Μαρύα Ξενιτύδου διδϊςκει 

ςτο Πανεπιςτόμιο του Surrey και ςτο Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ ςε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επύπεδο (ςε θϋματα τησ Κοινωνικόσ Ψυχολογύασ, τησ Κοινωνιολογύασ τησ 

Μετανϊςτευςησ και τησ Μεθοδολογύασ Κοινωνικόσ Έρευνασ με ϋμφαςη ςτισ Ποιοτικϋσ μεθόδουσ). 

Εύναι μϋλοσ του ΔΣ του RN35 Sociology of Migration, European Sociological Association (ESA) 

καθώσ και των British Psychological Society (BPS) και International Society of Political Psychology 

(ISPP).  

 

* Στα Brown Bag Seminars του ΚΕΜΕ ερευνητέσ παρουςιάζουν το τρέχον ερευνητικό τουσ έργο ςε 

φιλικό, ανεπίςημο πλαίςιο, με ςτόχο την ενεργοποίηςη του διεπιςτημονικού διαλόγου.  

 


