Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας
διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα

Κοινωνικοί δεσμοί και πολιτικές εντάσεις για την αναπηρία
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 14:45-18:30
Η ημερίδα επιχειρεί να αναδείξει σύγχρονες συζητήσεις για την αναπηρία ως πεδίο διαθεματικών
συναντήσεων αλλά και διαφορών, ενεργοποιώντας μια συνομιλία ανάμεσα στην κοινωνική ανθρωπολογία,
τις κριτικές σπουδές για την αναπηρία, την κριτική παιδαγωγική, τη φεμινιστική θεωρία, την ιστορία και
τις σπουδές επιστήμης και τεχνολογίας. Οι διάλογοι εκκινούν από τις δυνατότητες, αλλά και τους
περιορισμούς, του «κοινωνικού μοντέλου» της αναπηρίας προκειμένου να εστιάσουν στην εμπειρία της
ανάπηρης ενσώματης υποκειμενοποίησης και κοινωνικοποίησης. Η διάκριση μεταξύ βλάβης και
αναπηρίας εξακολουθεί να εμπνέει αφηγήσεις που εμπλουτίζουν κριτικά αυτές τις σχέσεις, καθώς τις
εντάσσουν σε ένα πλέγμα κοινωνικών δεσμών και δομών εξουσίας που περιλαμβάνει το φύλο, τη φυλή,
την τάξη, την επισφάλεια, την υγεία, τη σεξουαλικότητα.
Πώς δομούνται και συνδιαμορφώνονται οι δυναμικές εξουσίας ανάμεσα στην αναπηρία και τον
ικανοκεντρισμό; Πώς απορρυθμίζονται οι κανονικοποιητικές συνθήκες μέσα από τις οποίες
εννοιολογούνται τα σώματα; Μέσα από ποιες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες μπορούν να
απελευθερωθούν νέες κοινωνικές δυναμικές, επιθυμίες, αισθήσεις και σχέσεις με «άλλους»-άλλα
υποκείμενα, άλλα μη ανθρώπινα ζώα, τεχνολογίες και περιβάλλοντα; Μέσα από την παρουσίαση
ερευνητικών μελετών, η ημερίδα αυτή προσκαλεί προσεγγίσεις που αντλούν από την ιστορία και τα
θεωρητικά εργαλεία του πεδίου των σπουδών αναπηρίας, προκειμένου να ανοίξει έναν διάλογο για τη
σύγχρονη διεπιστημονική και διαθεματική θεώρησή της.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/83565946828?pwd=bEhnZlVGY0tpanBaclJHQ2lTckRVdz09
Οργανωτική επιτροπή
Σούλα Μαρινούδη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Αθηνά Αθανασίου, Επιβλέπουσα της μεταδιδακτορικής έρευνας, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πετρίδης Πέτρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
14:45. Χαιρετισμοί
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αναπλ. Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας, Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου
1η συνεδρία
15:00-16:30
Συντονισμός: Αθηνά Αθανασίου

15:00-15:15
Λάζαρος Τεντόμας (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών)
Ζητήματα ανθρωπολογικής ιστορίας της αναπηρίας και μεταπολίτευσης
15:15-15:30 Αντώνης Κτενίδης (Leeds Beckett University)
Ψυχο-συναισθηματικός μισαναπηρισμός και 'ανυπάκουα' σώματα στην
εκπαίδευση: Αφηγήσεις νέων ανθρώπων με νανισμό για την αγγλική
δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους.
15:30-15:45. Δικαίος Σακελλαρίου (Cardiff University)
Προγνωστικές υποκειμενικότητες: Χρονικότητα, χρονιότητα, και αναπηρία
15:45-16:00. Σούλα Μαρινούδη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Συνδιαμορφωμένοι δεσμοί/ αθόρυβες ζωές: Αυτιστικοί/ές και ζώα πέρα από την
ομιλία και τους περιορισμούς του ικανοτισμού.
16:00-16:30 Συζήτηση
Διάλειμμα 16:30- 17:00
2η συνεδρία
17:00-18:30
Συντονισμός: Σούλα Μαρινούδη
17:00- 17:15. Έλια Χαρίδη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
∆ιασχίζοντας τον χώρο: Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και η ενσώματη
εμπειρία της τυφλότητας
17:15-17:30. Βασίλης Γαλής (IT University of Copenhagen)
∆εν υπήρξαμε ποτέ αρτιμελείς: Σκέψεις σχετικά με την αναπηρία και την
υποκειμενικότητα από τις σπουδές επιστήμης και τεχνολογίας
17:30-17:45 Κολεκτίβα ‘Eν δυνάμει’
«Προς έναν κοινό τόπο»: Το εγχείρημα της κολεκτίβας καλλιτεχνών «Εν δυνάμει»
Συζήτηση: 17:45-18:15
Απολογισμός Ημερίδας
Θερμές ευχαριστίες στη Χριστίνα Φοίβη, τον Άρη Αναγνωστόπουλο, τον Πέτρο ∆ούμτση, τη
Μαρία ∆εμερτζή, τον Ανδρέα Μακρή, τη Χριστίνα Παπαδοπούλου και τη Γεωργία Σαρικούδη για
την πολύτιμη βοήθειά τους.

