Brown Bag Seminar
Μαρία Ξενιτίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ερ. Προγράμματος «MOBEL» (ΕΛΙΔΕΚ)
& Ιωάννης Μίχος

Η πολιτειότητα στον καθημερινό λόγο: διλήμματα και μεταιχμιακές κατασκευές στο πλαίσιο
της μετακίνησης και του ανήκειν
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, 14:30 μ.μ.
Παρακολουθήσετε ζωντανά, πατώντας την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης στον σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/92774387409?pwd=d29wM0tkS2RHL0lhcm5KbGY1Qkhodz09

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μια μελέτη πάνω στην πολλαπλότητα των κατασκευών της
πολιτειότητας. Η κοινωνική και η πολιτική ψυχολογία έχουν εστιάσει πρόσφατα στη μελέτη της πολιτειότητας
ως καθημερινή πρακτική, η οποία σχετίζεται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Αντλώντας από αυτές τις
παραδοχές, προσεγγίζουμε την πολιτειότητα ως ρητορικό εργαλείο το οποίο κινητοποιούν ενεργά στο λόγο τους
τα κοινωνικά υποκείμενα, και μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται και την επιτελεστικότητα
αυτών των κατασκευών. Η έρευνα αφορά σε ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις (Ν=28) με ντόπιους και
μετανάστες στο Λονδίνο. Αναλύουμε το λόγο των συμμετεχόντων αντλώντας από την Κριτική Κοινωνική
Λογοψυχολογία. Ο λόγος των συμμετεχόντων συμβάλει στη μελέτη των ταυτότητας και των διομαδικών
σχέσεων καθώς μιλώντας για την πολιτειότητα διαπραγματεύονται με όρους ανήκειν, και συμπερίληψης και
αποκλεισμού. Κινητοποιείται μια διάκριση μεταξύ επίσημου πολιτειακού καθεστώτος (έγγραφα / διαβατήριο)
και ανήκειν, και αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους φαίνεται να συμβάλουν οι «άλλοι» και το «Brexit»
στα επιχειρήματα που συναρθρώνονται πάνω στη σημασία του να είναι κανείς πολίτης σε μια χώρα.
Η Μαρία Ξενιτίδου (https://surrey.academia.edu/MariaXenitidou) είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του
Sheffield. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη μελέτη της ταυτότητας και της ετερότητας, και τη
μεθοδολογία έρευνας χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις αποδόμησης. Είναι EY του Προγράμματος «Από το Grexit
στο Brexit: ερευνώντας ζητήματα ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία». Συνεργάζεται με
το Πανεπιστήμιο του Surrey, το ΔΠΘ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Δημοσιεύσεις της
περιλαμβάνονται στο European Journal of Social Psychology, το Journal of Community and Applied Social
Psychology και το Discourse & Society.
Ο Ιωάννης Μίχος είναι υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας στο ΑΠΘ όπου ολοκλήρωσε τις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές με Άριστα, διερευνώντας ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
της Κοινωνικής Ψυχολογίας, όπως η κατασκευή ταυτοτήτων, η ιδεολογία και η προκατάληψη, αξιοποιώντας
αναλυτικά εργαλεία της λογοψυχολογίας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη μελέτη της κατασκευής ενός
πλήθους ταυτοτήτων και σε ποικίλα ρηματικά πλαίσια, αξιοποιώντας επιστημολογικές και αναλυτικές αρχές της
Κριτικής Κοινωνικής Λογοψυχολογίας και ευρύτερα της στροφής στο λόγο στην Κοινωνική Ψυχολογία.

