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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις επιστημονικές εργασίες της Εσπερίδας με θέμα: Παρουσίαση
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου της Αριστείας Ι ΙnMeD: «Ανισότητες και ψυχική
καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη
Ελλάδα», την Τετάρτη 29/4/2015 και ώρα 18.00 στη Μυτιλήνη, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου. Το
συγκεκριμένο ερευνητικό έργο υλοποιείται με Κύρια Ερευνήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναστασία Ζήση στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ
«Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς πόρους.
Τις επιστημονικές εργασίες της εκδήλωσης χαιρέτισαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, ο Προϊστάμενος της
Γραμματείας του ΕΛΕ Δημήτρης Γαρδίκης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Μυτιλήνης Αναστασία Αντωνέλλη και η Αν/ρχης Κοινωνικής Πολιτικής Βορείου Αιγαίου, Καλλιόπη
Πρωτογεράκη.
Η ερευνητική ομάδα του έργου InMeD παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα,
η κα Ευγενία Γεωργάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια της Κλινικής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. παρουσίασε τους
διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της ψύχωσης και την προοπτική της ανάρρωσης, η κα Χριστίνα
Δαρδάνη, Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής παρουσίασε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα
ζωής των μητέρων που μεγαλώνουν τουλάχιστον ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, ο κος Γιώργος
Σταλίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙΘ παρουσίασε τις κοινωνικές ομάδες που είναι περισσότερο
ευάλωτες στην οικονομική κρίση, και τους παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της ψυχικής
υγείας. Τα ευρήματα συζητήθηκαν θεωρητικά μέσα από την κοινωνιολογική οπτική από τον
Καθηγητή Κοινωνιολογίας Θανάση Αλεξίου, τον Επίκουρο Καθηγητή Μάνο Σαββάκη και από την
ανθρωπολογική οπτική από την ερευνήτρια, μεταδιδακτώρισσα Αθηνά Πεγκλίδου.
Ο συνολικός σχεδιασμός του ερευνητικού έργου και η κοινωνική σημασία των αποτελεσμάτων του
παρουσιάστηκε από την Κύρια Ερευνήτρια.

Η πολύ μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών/ τριών του Ιδρύματος, σπουδαστών άλλων προγραμμάτων
επιμόρφωσης, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής, επαγγελματιών από φορείς
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας συνέβαλε ουσιαστικά στη διάχυση του ερευνητικού έθους που
βασίζεται στην συλλογική υψηλού επιπέδου ερευνητική εργασία αλλά και της γνώσης που αυτή
κόμισε.
Τις εργασίες της επιστημονικής εκδήλωσης προήδρευσε ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας Σωτήρης
Χτούρης που έδωσε και το μήνυμα αυτού του έργου, τη σημασία των θεσμών και των δεσμών στην
αντιμετώπιση επώδυνων ψυχικών εμπειριών αλλά και την άνιση μάχη που ορισμένες ευαίσθητες
ομάδες του πληθυσμού δίνουν καθημερινά.

