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Περιγραφι μακιματοσ
Σο μάκθμα αςχολείται με ηθτιματα που αφοροφν ςτθ μελζτθ και κατανόθςθ τθσ ςυγκρότθςθσ ατομικϊν και
ςυλλογικϊν ταυτοτιτων ςτα Βαλκάνια μζςα από ζνα ςυνδυαςμό κεωρθτικϊν κειμζνων και εκνογραφικϊν
παραδειγμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα πρόκειται να εξεταςτοφν οι κυρίαρχεσ κεωρίεσ για τα ηθτιματα των
ταυτοτιτων, οι πτυχζσ και οι μθχανιςμοί δθμιουργίασ τουσ, και οι ςυνζπειεσ των διαδικαςιϊν αυτϊν, όπωσ ζχουν
καταγραφεί ςε περιοχζσ, πλθκυςμοφσ και κράτθ των Βαλκανίων.
Σο μάκθμα, πζρα τθν επιςτθμονικι εννοιολόγθςθ των όρων ταυτότθτα και ετερότθτα, εξετάηει ακόμα και τθ
δθμόςια και εκλαϊκευμζνθ χριςθ τουσ και αναδεικνφει τον τρόπο με τον οποίο οι ζννοιεσ αυτζσ αποτελοφν πζρα
από αντικείμενο επιςτθμονικισ ανάλυςθσ και πτυχι πολιτικϊν πρακτικϊν για τθν επίτευξθ ατομικϊν και
ςυλλογικϊν ςτόχων.
Ακαδθμαϊκι και γνωςτικι ςτοχοκεςία
 Η ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριϊν ςε βαςικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ
 Η κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ θ ανκρωπολογία μελετά και περιγράφει τισ διεργαςίεσ που
αφοροφν ςτθν καταςκευι ταυτοτιτων
 Η εξοικείωςθ με ςχετικά εκνογραφικά κείμενα προερχόμενα από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα των
Βαλκανίων
Μζκοδοσ διδαςκαλίασ
Σο μάκθμα κα περιλαμβάνει ειςθγιςεισ από το διδάςκοντα, ςχετικζσ με τισ εβδομαδιαίεσ κεματικζσ ενότθτεσ,
ςυηθτιςεισ κακϊσ και παρουςίαςθ αντίςτοιχων εκνογραφικϊν παραδειγμάτων. Θα περιλαμβάνει ακόμα τθ
διάλεξθ προςκεκλθμζνου ομιλθτι με κζμα ςχετικό με τισ ενότθτεσ του μακιματοσ. Σζλοσ, ςτισ δράςεισ του
εντάςςεται και θ πραγματοποίθςθ μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ που κα παραδοκεί ςε γραπτι μορφι ςτο τζλοσ του
εξαμινου.
Τπολογιςμόσ του τελικοφ βακμοφ του εξαμινου
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει:
1. Από τθ ςυνεχι και ενεργι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ εβδομαδιαίεσ ενότθτεσ του μακιματοσ
 Από τθν πραγματοποίθςθ τθσ ερευνθτικισ γραπτισ εργαςίασ, τθν παρουςίαςι τθσ ςτθν αίκουςα κατά
τθν τελευταία ςυνάντθςθ του εξαμινου και τθν αξιολόγθςθ του κειμζνου που κα παραδοκεί.
Αναλυτικι περιγραφι
Θεματικι ενότθτα #1
Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ –
ΒΑΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΣΗ
ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΣΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ
Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
ΣΗ
ΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΣΩΝ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ

Παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ του ςχεδίου μακιματοσ.
Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν φοιτθτϊν/τριϊν ςχετικά με τισ
εβδομαδιαίεσ ενότθτεσ και τα ηθτιματα που πρζπει να γνωρίηουν για τθν
επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα.
Η ζννοια τθσ ταυτότθτασ αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ άτομα και
ομάδεσ διαφοροποιοφνται από άλλα άτομα και ομάδεσ ςτα πλαίςια τθσ ροισ τθσ
κοινωνικισ ηωισ και τθσ οργάνωςθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων. Ο όροσ ςυνδζεται

με εκείνεσ τισ κοινωνικζσ περιςτάςεισ, ςτισ οποίεσ νοθματοδοτοφνται και
τεκμθριϊνονται ςχζςεισ ομοιότθτασ και διαφοράσ ανάμεςα ςε άτομα, ςε ομάδεσ
και ςε άτομα και ομάδεσ. υηιτθςθ ςχετικά με τθν πραγματοποίθςθ και το κζμα
τθσ γραπτισ εργαςίασ
Θεματικι ενότθτα #2
Η ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΙΑ

τθν ενότθτα αυτι κα ςυηθτθκοφν επιςτθμολογικά, μεκοδολογικά και πρακτικά
ΚΑΙ ηθτιματα για τθ διεξαγωγι τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ

Θεματικι ενότθτα #3
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ –
ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ,
ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
ΖΗΣΗΜΑΣΑ

φμφωνα με τθν εκνικιςτικι ιδεολογία, το βαςικό ςτοιχείο ςτο οποίο δίνεται
ζμφαςθ κατά τθ ςυγκρότθςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ είναι θ
ομοιότθτα/κοινότθτα, θ οποία προκφπτει από τθν φπαρξθ κοινϊν πολιτιςμικϊν
χαρακτθριςτικϊν τα οποία, κεωρείται, αυτονόθτα, ότι ενυπάρχουν ανεξάρτθτα
από το πζραςμα του χρόνου και τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ. φμφωνα με αυτι τθ
λογικι, τα μζλθ μιασ ομάδασ ζχουν, ι κα ζπρεπε να ζχουν, ι, αν όχι, να
αναηθτοφν μια ταυτότθτα. Πολλζσ φορζσ, οι ομάδεσ και τα αντίςτοιχα μζλθ τουσ
μπορεί να μθ γνωρίηουν ότι ζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα, οπότε καλοφνται
να τθν ανακαλφψουν, και κάποιεσ άλλεσ φορζσ μπορεί να ζχουν επιλζξει ‘λάκοσ’
ταυτότθτα, οπότε και κακοδθγοφνται να αναηθτιςουν τθ ‘ςωςτι’ τθσ εκδοχι.
Η ενότθτα αυτι διερευνά τισ ιςτορικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ
παραμζτρουσ τθσ ςυγκρότθςθσ των εκνικϊν ταυτοτιτων.
ΔΙΑΒΑΣΕ:
 Eriksen Thomas Hylland, 2007, Μικροί Σόποι, Μεγάλα Ζθτιματα: Μια
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι και Πολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Εκδόςεισ
Κριτικι. Κεφ. 18, ς. 431-439 και 453-456.
 Μάνοσ Ι., 2010, «Σαυτότθτεσ». το: Δαλκαβοφκθσ, Βαςίλθσ, Μάνοσ
Ιωάννθσ, Βζϊκου Χριςτίνα (Επιμ.) Ανυποψίαςτοι
Ανκρωπολόγοι,
Καχφποπτοι Φοιτθτζσ: Διδάςκοντασ τθν Ανκρωπολογία ςε ‘Αυτοφσ που δεν
τθ Χρειάηονται’, Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι, ς. 153-158.
 Μάνοσ Ι. (2008) «φγχρονεσ Εκδοχζσ τθσ Μακεδονικισ Σαυτότθτασ ςτθν
Περιοχι τθσ Φλϊρινασ». το: τεφανίδθσ Ιω., Βλαςίδθσ Βλ., Κωφόσ Ευ.,
(Επιμ.) Μακεδονικζσ Σαυτότθτεσ ςτο Χρόνο: Διεπιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ,
Εκδόςεισ Πατάκθ, ςελ. 419-436.
 Μάνοσ Ι. (2004) «Ο Χορόσ ωσ Μζςο για τθ υγκρότθςθ ι Διαπραγμάτευςθ
Σαυτότθτασ ςτθν Περιοχι τθσ Φλϊρινασ» το: Αυδίκοσ Ευάγγελοσ,
Παπακϊςτασ Χριςτοσ (Επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλθτα, Ελλθνικά Γράμματα,
ςελ. 51-71.

Θεματικι ενότθτα #4
Η ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΕΘΝΟΣΙΚΩΝ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ
ΤΝΙΣΩΕ, ΤΓΧΡΟΝΕ
ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ

Οι όροι «εκνοτικι ομάδα» και εκνοτικι ταυτότθτα χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για
να δϊςουν ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ πλθκυςμϊν με διακριτά μεταξφ τουσ πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ πολλοί, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και τα
μζλθ των εκνοτικϊν ομάδων πιςτεφουν ότι θ εκνοτικι ταυτότθτα αφορά τισ
«αντικειμενικζσ πολιτιςμικζσ διαφορζσ».
φμφωνα με αυτι τθ κεϊρθςθ, όςο πιο μεγάλεσ είναι οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ
τόςο πιο ςθμαντικι κεωρείται θ εκνοτικι ταυτότθτα, θ φπαρξθ τθσ οποίασ,
προκαλείται από το γεγονόσ ότι οι διάφορεσ ομάδεσ ηουν χωριςτά θ μία από τθν
άλλθ, και γι’ αυτό το λόγο αναπτφςςουν διαφορετικά κοινωνικοπολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά.
Η ανκρωπολογικι ανάλυςθ τθσ ςυγκρότθςθσ εκνοτικϊν ταυτοτιτων ζχει
αποδείξει ότι θ υπόκεςθ αυτι είναι εςφαλμζνθ. τθν πραγματικότθτα, θ
διακριτι εκνοτικι ταυτότθτα γίνεται ςθμαντικι ςε πλαίςια, ςτα οποία οι ομάδεσ
ηουν κοντά θ μία με τθν άλλθ και ζχουν τακτικζσ επαφζσ.
ΔΙΑΒΑΣΕ:
 Eriksen Thomas Hylland, 2007, Μικροί Σόποι, Μεγάλα Ζθτιματα: Μια
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι και Πολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Εκδόςεισ
Κριτικι. Κεφ. 17, ς. 411-415 και ς. 420-429.
 Αγγελόπουλοσ Γιϊργοσ, 1997, «Εκνοτικζσ Ομάδεσ και Σαυτότθτεσ»,







Θεματικι ενότθτα #5
Η ΙΔΕΑ ΣΗ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ Ω ΛΟΓΟΙ
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΣΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ

Θεματικι ενότθτα #6
Η ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ

φγχρονα Θζματα, Σεφχοσ 63, Απρίλιοσ-Ιοφνιοσ, ς. 18-25.
Cowan Jane 1998 «Ιδιϊματα του Ανικειν: Πολυγλωςςικζσ (υν)αρκρϊςεισ
τθσ Σοπικισ Σαυτότθτασ ςε μια Ελλθνικι Κωμόπολθ τθσ Μακεδονίασ». το:
Γκζφου-Μαδιανοφ Διμθτρα (επιμ.) Ανκρωπολογικι Θεωρία και
Εκνογραφία. Ελλθνικά Γράμματα, ςς. 583-618.
Δζλτςου, Ελευκερία, 2004. «Ποντιακζσ Μνιμεσ και Πολιτικι: Η Δθμόςια
Διαμόρφωςθ και θ θμαςία τθσ Μνιμθσ των Ποντίων Προςφφγων του
1922 ςτθ Θεςςαλονίκθ του 2000». το: Γοφναρθσ, Βαςίλθσ, Κ. και
Μιχαθλίδθσ Ιάκωβοσ, Δ. (Επιμ.) Πρόςφυγεσ ςτα Βαλκάνια: Μνιμθ και
Ενςωμάτωςθ. Κδρυμα Μουςείου Μακεδονικοφ Αγϊνα, Εκδόςεισ Πατάκθ,
ςς. 253-285.
Brown Κ. S., 1997, Ανάμεςα ςτο κράτοσ και τθν φπαικρο: το Κροφςεβο από
το 1903 και εφεξισ, το: Σαυτότθτεσ ςτθ Μακεδονία, (Επιμ.) Β. Γοφναρθ, Ι.
Μιχαθλίδθ, Γ. Αγγελόπουλου, Παπαηιςθσ, Ακινα, ς. 171-196.

Η ενςωμάτωςθ τα τελευταία χρόνια εκνικϊν, εκνοτικϊν και άλλων
πλθκυςμιακϊν ομάδων ςε ζνα παγκόςμιο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιςμικό
ςφςτθμα, ςε ςυνδυαςμό με το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ και το δόγμα τθσ
πολυ-πολιτιςμικότθτασ, τθ ςθμαςία δθλ. που αποδίδεται ςτο ςεβαςμό και τθν
ανοχι ςτθν πολιτιςμικι διαφορετικότθτα, ζχουν αναγάγει το ηιτθμα των
ανκρωπίνων, και, ειδικότερα, των μειονοτικϊν δικαιωμάτων ςε κυρίαρχο κζμα
που κακορίηει τθν κοινωνικι πραγματικότθτα ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο με τρόπουσ που ςυχνά διαπλζκουν το ζνα με το άλλο. Αποτζλεςμα των
διαδικαςιϊν αυτϊν είναι θ ανάδειξθ ι θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν ταυτοτιτων, θ
αναγνϊριςθ ι απόρριψθ των οποίων διαμορφϊνει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα
Βαλκανικά κράτθ και ςτουσ πλθκυςμοφσ τουσ.
ΔΙΑΒΑΣΕ:
 Thomas Hylland, 2007, Μικροί Σόποι, Μεγάλα Ζθτιματα: Μια Ειςαγωγι
ςτθν Κοινωνικι και Πολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Εκδόςεισ Κριτικι. Κεφ. 17,
ς. 411-415 και ς. 420-429.
 Agelopoulos Georgios, 2000, «Political Practices and Multiculturalism: The
Case of Salonica, το: Cowan Jane (Επιμ.), Macedonia: The Politics of
Identity and Difference. Plouto Press, ςελ. 140-155.
 Αγγελόπουλοσ Γιϊργοσ, Πολλαπλοί Χρόνοι, Σόποι και Πολιτιςμοί: Όψεισ
τθσ Νεωτερικότθτασ ςτθ Θεςςαλονίκθ.
 Μάνοσ Ι. 2007 «Πολιτιςμόσ, Πολιτικι και Μειονοτικά Δικαιϊματα ςτα
Μετα-Κομμουνιςτικά Βαλκάνια: Μια Ανκρωπολογικι Οπτικι». το:
Διαςτάςεισ τθσ Μετάβαςθσ και θ Ευρωπαϊκι Προοπτικι των Χωρϊν τθσ
Βαλκανικισ, Πρακτικά υνεδρίου, ςελ. 957-972.
Παρουςίαςθ τθσ προόδου των ερευνθτικϊν εργαςιϊν διάρκειασ 15 λεπτϊν.

Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τισ δράςεισ του μακιματοσ
1. Ερευνθτικι εργαςία
Οι φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να εκπονιςουν μία ερευνθτικι εργαςία ςχετικι με τισ κεματικζσ του μακιματοσ. Η
ςυλλογι ςτοιχείων κα πρζπει να γίνει με τθ χριςθ τθσ εκνογραφικισ μεκόδου που περιλαμβάνει επιτόπια
ζρευνα με ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και ςυνεντεφξεισ, και πικανι χριςθ ςυμπλθρωματικϊν πθγϊν από
αρχειακι ζρευνα, εφθμερίδεσ και διαδίκτυο. Σα ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν κα πρζπει να ςυνδυαςτοφν και να
αναλυκοφν με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο και τα κεωρθτικά κείμενα του μακιματοσ. Σο τελικό κείμενο κα
πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 5000-6000 λζξεων.
Κεντρικά ηθτοφμενα που κα πρζπει να υπάρχουν ςτθν ερευνθτικι εργαςία:
 Πεδίο ζρευνασ
 Θεωρθτικό πλαίςιο,





Διακριτι μεκοδολογία
Εκνογραφικά δεδομζνα
υμπεραςματικι επεξεργαςία τουσ

2. θμείωςθ για τθ ςυγγραφι των εργαςιϊν
Σο κείμενο των εργαςιϊν κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνο ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι, με μζγεκοσ
γραμματοςειράσ 12 και διάςτιχο 1,5. Η πρϊτθ ςελίδα κα περιλαμβάνει το κζμα τθσ εργαςίασ κακϊσ και τα
παρακάτω ςτοιχεία: ονοματεπϊνυμο, ΑΜ, τίτλοσ μακιματοσ, ακαδθμαϊκό ζτοσ και εξάμθνο, όνομα διδάςκοντα
(ι διδαςκόντων).
Είναι αυτονόθτο ότι για τθ γραπτι εργαςία πρζπει να τθρθκοφν όλοι οι κανόνεσ που διζπουν τθ ςυγγραφι μιασ
επιςτθμονικισ εργαςίασ (αποφυγι λογοκλοπισ, υποςθμειϊςεισ με ςχόλια, βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ μζςα
ςτο κείμενο, λίςτα βιβλιογραφίασ και κάκε είδουσ άλλων γραπτϊν και θλεκτρονικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για
τθ ςφνκεςθ του κειμζνου).
3. Παρουςιάςεισ τθσ προόδου των ερευνθτικϊν εργαςιϊν
Οι παρουςιάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν 6θ και τελευταία ενότθτα των μακθμάτων. Οι φοιτθτζσ/τριεσ
καλοφνται ςε δζκα λεπτά (15ϋ) να παρουςιάςουν το κζμα και το πεδίο τθσ ζρευνάσ τουσ, τα ερευνθτικά
ερωτιματα, τισ μεκόδουσ ςυλλογισ ςτοιχείων και τθν εμπειρία που αποκόμιςαν, το πικανό κεωρθτικό πλαίςιο,
ςυνοπτικά το είδοσ των εκνογραφικϊν δεδομζνων που ςυνζλλεξαν και μία πρϊτθ αποτίμθςι τουσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
 Αγγελόπουλοσ Γιϊργοσ, 1997, «Εκνοτικζσ Ομάδεσ και Σαυτότθτεσ», Σφγχρονα Θζματα, Σεφχοσ 63, ΑπρίλιοσΙοφνιοσ, ςς. 18-25
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