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Μέλη

Διευθυντής 

Σεμινάρια εθνογραφίας

Το εθνογραφικό αρχείο

Μελλοντικές δραστηριότητες

Τρέχοντα και πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα

Το Εργαστήριο Εθνογραφίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί έκτοτε ως 
ακαδημαϊκός φορέας υποστήριξης της εθνογραφικής έρευνας, καθώς και ευρύτερης 
καλλιέργειας της εθνογραφικής μεθοδολογίας και γενικότερα των ποιοτικών ερευνητικών 
μεθόδων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες έναν από τους 
σημαντικότερους θεσμικούς πόλους εθνογραφικής έρευνας στην Ελλάδα. Στο Εργαστήριο 
Εθνογραφίας διεξάγεται χρηματοδοτούμενη και μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, τόσο σε 
διδακτορικό όσο και σε μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το Εργαστήριο έχει συνεργαστεί στο 
παρελθόν και συνεργάζεται σήμερα με πολλούς ερευνητικούς φορείς, όπως: το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το «Εργαστήριο για τη Μετανάστευση» 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το «Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης» του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το «Ινστιτούτο Μελετών για τη Μετανάστευση και 
τον Εθνοτισμό» του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Μέλη του Εργαστηρίου είναι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι (μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές/ 
ερευνήτριες και υποψήφιοι/ -ιες διδάκτορες) με εθνογραφική εμπειρία κυρίως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στον ελληνικό χώρο και θεσμικά ενταγμένοι τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο 
και σε άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παναγιώτης Πανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Από το 2000 μέχρι σήμερα, το Εργαστήριο Εθνογραφίας έχει διοργανώσει δεκάδες κύκλους 
σεμιναρίων ανθρωπολογικής έρευνας, όπου νεώτεροι και καταξιωμένοι ερευνητές έχουν 
παρουσιάσει την τρέχουσα ερευνητική τους εργασία σ’ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον 
δημιουργικού διαλόγου και κριτικής ανατροφοδότησης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας εντάσσεται και η 
συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των εθνογραφικών κειμένων (βιβλίων, άρθρων 
σε περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, διατριβών) που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο. 
Η διαδικασία τεκμηρίωσης δημοσιεύσεων σε μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων για την 
εθνογραφία της Ελλάδας έχει πρόσφατα συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης, η καταλογογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένας σημαντικός αριθμός 
σχετικών δημοσιευμάτων είναι ήδη καταχωρημένος στο αρχείο (https://age.openabekt.gr/).

Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, στο Εργαστήριο Εθνογραφίας προγραμματίζεται η 
διοργάνωση δύο workshops μεθοδολογίας και έρευνας, δύο θεματικών κύκλων πρακτικών 
δραστηριοτήτων, με στόχο την εξοικείωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με την 
ανθρωπολογική έρευνα πεδίου, την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, στην πόλη της 
Μυτιλήνης και στο νησί της Λέσβου. Οι θεματικές των δύο κύκλων αφορούν: 1) το περπάτημα 
ως κοινωνική δραστηριότητα και πολιτισμική εμπειρία, μέσω τεχνικών και μεθόδων που το 
προσεγγίζουν από ανθρωπολογική και καλλιτεχνική σκοπιά και 2) τις πρακτικές του graffiti στους 
τοίχους της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών διεκδικήσεων, πολιτισμικών ανανοηματοδοτήσεων 
και σύγχρονης πολιτικής έκφρασης και αντιπαράθεσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα 
συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους της εθνογραφικής 
έρευνας στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της φοιτητικής τους ζωής, να 
χρησιμοποιήσουν πολλαπλά μέσα καταγραφής και δικτύωσης και να προβληματιστούν 
έμπρακτα πάνω στους τρόπους εθνογραφικής έρευνας και τεκμηρίωσης, ανθρωπολογικής 
αναπαράστασης και διάχυσης της γνώσης σε ακαδημαϊκά και εξω-ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην «προσφυγική κρίση» στο Αιγαίο: Η θεσμοθετημένη 
κοινωνικότητα στην παραγωγή του ανθρωπιστικού έργου

Εγκατάσταση στην «Ανθρωπιστική Πόλη»: Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές 
επιπτώσεις της διάδρασης ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, τους συντελεστές της 
ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και την τοπική κοινωνία (Λέσβος και Αθήνα) – HUMANcITY

Advancing Alternative Migration Governance – ADMINGOV

Συναντήσεις μεταξύ τέχνης, εθνογραφίας και παιδαγωγικής

Φορέας χρηματοδότησης: Η παρούσα έρευνα  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της 
Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), 
που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (στο πλαίσιο της 1ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/-
τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας)

Φορέας χρηματοδότησης: Horizon 2020. Grant Agreement number: 822625 — ADMIGOV — 
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/H2020-SC6-MIGRATION-2018.

Φορέας χρηματοδότησης: ERASMUS +, Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education. NO01 Nor-
wegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Ιστοσελίδα: http://admigov.eu/

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παναγιώτης Πανόπουλος
Ιστοσελίδα: https://encountersproject.eu/

Η έρευνα εστιάζει στη μελέτη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) οι οποίες οργανώνουν 
δράσεις που απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο. Λαμβάνει ως κεντρική 
υπόθεση εργασίας ότι στο εσωτερικό του μεγάλου αριθμού συλλογικοτήτων που σήμερα 
«επιχειρούν» στο νησί και προσδιορίζονται ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις απαντώνται 
διαφορετικές λογικές για την οργάνωση της συλλογικής δράσης και τη διαχείριση του 
προσφυγικού φαινομένου. Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη αυτών των λογικών και του 
πολιτισμικά προσδιορισμένου χαρακτήρα τους.

Το πρόγραμμα HUMANcITY διερευνά το καθεστώς της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης που 
συγκροτήθηκε το 2015 για να αντιμετωπίσει την «προσφυγική κρίση» εστιάζοντας στο ζήτημα 
της στέγασης/ εγκατάστασης/ ένταξης των αιτούντων άσυλο. Η ανθρωπιστική διακυβέρνηση 
μελετάται ως ένα πεδίο κοινωνικής και πολιτισμικής διάδρασης και πολιτικής διαπραγμάτευσης 
ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, στους ιδιωτικούς και δημόσιους, ατομικούς και συλλογικούς, 
ανθρωπιστικούς δρώντες και τις τοπικές κοινωνίες.

ADMIGOV aims to promote an alternative migration governance model and takes seriously the 
principles laid out in the Sustainable Development Goals 2030 (2015), the New York Declaration 
(2016) and later UN documents. We study how alternative approaches to migration governance 
can be better designed and put into practice. However, rather than proposing a top-down study 
of existing migration policies, ADMIGOV studies the reality of existing policies and practices on 
the ground to improve migration governance in line with the principles set out by the UN.

Ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ανθρωπολόγων, καλλιτεχνών και 
παιδαγωγών, με στόχο την παραγωγή πρωτότυπης μεθοδολογίας έρευνας και διδασκαλίας, που 
συνδυάζει την εθνογραφική επιτόπια έρευνα με τοποειδικές καλλιτεχνικές πρακτικές, σε ένα 
μεταπτυχιακό θερινό μάθημα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Λέσβο.

Μεταμορφώσεις της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης

Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Η οικιακή εργασία μεταναστών στην Ελλάδα: Το προφίλ των εργαζομένων και το θεσμικό 
πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης: Η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης 
«Μεταμορφώσεις της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης» (MIS 5004286).

Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Wenner Gren Foundation 
for Anthropological Research. Τώρα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Διαπεριφερειακός 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» με κωδικό 
MIS 5047046 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ελληνικό Κράτος (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΣΠΑ 2014-
2020)

Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ένταξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Εντάσσεται στη Δράση 2.2/10 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης, με σκοπό την αποτίμηση 
της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση της συγκριτικής 
μάθησης».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Ιστοσελίδα: https://refugeeobservatory.aegean.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρίστος Φ. Μπέλλας

Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε στόχο τη διερεύνηση των μετασχηματισμών της έννοιας της 
εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και της νοηματοδότησης του «λαού» και του «έθνους», 
στην Ελλάδα της κρίσης. 

Το Παρατηρητήριο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο αποτελεί εγχείρημα 
που συνδέεται με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του είναι η συστηματική καταγραφή 
των πολλαπλών –δημογραφικών, οικονομικών, θεσμικών, πολιτικών, θρησκευτικών και 
πολιτισμικών– διαστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, τόσο ιστορικά 
όσο και σε καθημερινή βάση. Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής 
Κρίσης στο Αιγαίο παρακολουθεί συγχρονικά και διαχρονικά την εξέλιξη του προσφυγικού 
και μεταναστευτικού φαινομένου στα νησιά του Αιγαίου και, ειδικότερα, στις περιοχές που 
αποτελούν κύριες πύλες εισόδου των προσφύγων και μεταναστών στον Ευρωπαϊκό χώρο, όπως 
είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως και η Λέρος και ενδιαφέρεται να αναδείξει από τα κάτω 
την οπτική των εμπλεκομένων μερών: των μεταναστών και προσφύγων, των τοπικών κοινωνιών 
και των ανθρωπιστικών δρώντων.

Η έρευνα μελέτησε το προφίλ των μονίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών 
που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό. Ειδικότερα, διερεύνησε α) το θεσμικό πλαίσιο που  
διέπει την αμειβόμενη οικιακή εργασία  σε όλα τα κράτη της ΕΕ και β) τα  χαρακτηριστικά και 
τον βαθμό ένταξης των μεταναστριών στην Ελλάδα με δειγματοληπτική στατιστική έρευνα 
σε 451 μετανάστριες και με 75 προσωπικές  συνεντεύξεις από άτομα πέντε εθνοτικών ομάδων 
που δεν έχουν υπηκοότητα χώρας της ΕΕ. Η έρευνα κατέληξε στη διατύπωση κάποιων γενικών 
συμπερασμάτων και προτάσεων μεταναστευτικής πολιτικής.

https://www.sah.aegean.gr/research-labs/ergastirio-ethnografias/
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος | 22510 36300 | secr-sa@aegean.gr

Το πρόγραμμα HUMANcITY διερευνά το καθεστώς της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης που 
συγκροτήθηκε το 2015 για να αντιμετωπίσει την «προσφυγική κρίση» εστιάζοντας στο ζήτημα 
της στέγασης/ εγκατάστασης/ ένταξης των αιτούντων άσυλο. Η ανθρωπιστική διακυβέρνηση 
μελετάται ως ένα πεδίο κοινωνικής και πολιτισμικής διάδρασης και πολιτικής διαπραγμάτευσης 

ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, στους ιδιωτικούς και δημόσιους, ατομικούς και συλλογικούς, 
ανθρωπιστικούς δρώντες και τις τοπικές κοινωνίες.


