
         

ΠΟΛΙΤΙΚEΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ  ΜEΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚEΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΣΠΟΥΔEΣ

Ημερίδα προβληματισμού του περιοδικού Ιστορείν/ Historein,

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010, 10.30 - 15.00

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό κτήριο
(Αμφ. “I. Δρακόπουλος”)

Καθώς  συμπληρώνεται  η  πρώτη  δεκαετία  του  21ου αιώνα,  οι  ανθρωπιστικές  και 
κοινωνικές επιστήμες  στην  Ελλάδα,  αλλά  και  στον  υπόλοιπο  κόσμο,  βρίσκονται  σε  κρίσιμη 
καμπή.  Ευρύτεροι  κοινωνικοί  μετασχηματισμοί  των  τελευταίων  δεκαετιών  έχουν  ήδη 
διαφοροποιήσει  τους  κοινωνικούς,  πολιτικούς  και  πολιτισμικούς  ρόλους  της  τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  ποικιλότροπα.  Στο  πλαίσιο  αυτών  των  μετασχηματισμών,  το  τοπίο  της 
πανεπιστημιακής, αλλά και της εγκύκλιας εκπαίδευσης, έχει αλλάξει, ενώ ταυτόχρονα άλλαξαν 
χαρακτήρα και προσανατολισμό και αυτά τα ίδια τα γνωστικά πεδία και οι σπουδές. Οι μεταβολές 
αυτές  προκαλούν  αγωνία  και  αποτελούν  αντικείμενο  έντονων  συζητήσεων,  ακόμη  και 
αντιπαραθέσεων,  ανάμεσα σε όσους και όσες θητεύουν, ως δάσκαλοι, ερευνητές και σπουδαστές 
στα «εργαστήρια» μελέτης και παραγωγής της κοινωνίας, της ιστορίας, του πολιτισμού. 

Οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί και στη χώρα μας, και οι οποίες αφορούν όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και την πολιτική της έρευνας,  επιτείνουν την ανάγκη ανάπτυξης ουσιαστικής και 
δημιουργικής  συζήτησης.  Το  περιοδικό  Ιστορείν/Historein, ακολουθώντας  μια  παράδοση 
παρεμβάσεων στην επικαιρότητα στις οποίες η ιδιότητα του πολίτη που ενδιαφέρεται για τα κοινά 
δεν αποχωρίζεται την ιδιότητα του ερευνητή που τα μελετά με τα εργαλεία της δουλειάς του, από  
απόσταση και με προοπτική χρόνου,  οργανώνει μια συζήτηση, ίσως την πρώτη συζήτηση μιας 
σειράς, στην οποία συμμετέχουν ερευνητές που θητεύουν, ή έχουν θητεύσει, τόσο σε ελληνικά όσο 
και σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Σκοπός της συζήτησης αυτής δεν είναι απλά να 
παρατηρήσουμε - να αποδοκιμάσουμε ή να επιβραβεύσουμε - αλλά να αναλύσουμε το χαρακτήρα 
των αλλαγών, στο χώρο και τον ρόλο μας. Να αποσαφηνίσουμε δηλαδή τις προϋποθέσεις της 
δικής μας δράσης και των αγώνων στους οποίους καλούμαστε να συμμετάσχουμε. 

Στη συζήτηση συμμετέχουν:  Αθηνά Αθανασίου,  Ελένη Βαρίκα,  Πολυμέρης Βόγλης,  Έφη Γαζή, 
Κώστας Γαβρόγλου, Γεράσιμος Κουζέλης, Ιωάννα Λαλιώτου, Αντώνης Λιάκος, Αντώνης Μόλχο, 
Ρίκα Μπενβενίστε, Ρίκη βαν Μπούσχοτεν.

 Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και κείμενα που αφορούν τη θεματολογία της συζήτησης στο 
Blog του Ιστορείν/Historein     http://historein-historein.blogspot.com/


