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-Βιοϊατρική Εξουσία
- Οπτικές Μεθόδοι στην Κοινωνική Έρευνα
∆ιδακτικά Πεδία
_________________________________________________________________________________
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-Ανθρωπολογία του Πόνου
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-Πρακτικές ασκήσεις χρήσης της κάµερας στο πεδίο έρευνας
Πανεπιστηµιακές Σπουδές
1998-2004

∆ιδακτορική διατριβή (Thèse en Doctorat) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
& Εθνολογία, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.),
Paris, επιβλέπουσα: Marie - Elisabeth Handman.
Θέµα διδακτορικής διατριβής : «Η διαχείριση της γυναικείας κατάθλιψης. Μια
ανθρωπολογία της ψυχικής διαταραχής στην Ήπειρο» (La gestion de la
dépression féminine. Une anthropologie de la souffrance psychique à Jannina, en
Épire.

Μέλη της επιτροπής: J.Carroy (E.H.E.S.S.), M. Pandolfi (Παν/µιο Montreal), C.H. Pradelles de Latour (C.N.R.S.)
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Βαθµός: Άριστα µε συγχαρητήρια της επιτροπής οµοφώνως και σύσταση
δηµοσίευσης (Très Honorable avec félicitations du jury à l’unanimité avec avis
et recommandation de publication)

1997-98

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (D.E.A.) στο Ανθρωπολογικό Σινεµά &
Ντοκιµαντέρ, στον τοµέα Κινηµατογράφος, Τηλεόραση και Οπτικοακουστικά
Μέσα, στο πανεπιστήµιο Paris I και Paris X (Nanterre).
Τίτλος µεταπτυχιακού φιλµ µε την επίβλεψη του Philippe Lourdoux: « Cultus
Luminis», video Hi8, έγχρωµο, 31 min, κινηµατογράφηση παραδοσιακής
τεχνικής κηροπλαστικής στη Λήµνο.

1996-97

Ετήσιο σεµινάριο στην Εcole Pratique des Hautes Etudes (E.P.H.E.), Paris
µε θέµα «Σινεµά, τελετουργίες και µαθητείες» (σκηνοθεσία στο εθνογραφικό
σινεµά, κινηµατογράφηση τελετουργιών), συντονίστρια Αnnie Comolli.

1994-96

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (D.E.A.), στην Κοινωνική
Ανθρωπολογία & Εθνολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Ε.Η.Ε.S.S.), Paris
Θέµα µεταπτυχιακής εργασίας µε την επίβλεψη της Marie-Elisabeth Handman
και του George Vigarello:
« Ο καταναγκασµός της καθαριότητας στις γυναίκες στην Ελλάδα: µια
εθνοψυχιατρική προσέγγιση » (L’obsession de la propreté chez les femmes
grecques: une appoche de l’ethnopsychiatrie)

1989-1993

Πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
(κατεύθυνση: Ψυχολογία), Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Υποτροφίες

2012, εύφηµος µνεία της προηγούµενης µεταδιδακτορικής έρευνας.

2011, χρηµατοδότηση µεταδιδακτορικής έρευνας, «Προσφορές, δώρα και
χρηµατισµός: ζητήµατα εξουσίας, αντίστασης και αυτονοµίας στο σύγχρονο
ελληνικό ιατρικό πλαίσιο», Πρόγραµµα Αριστεία, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ.

2005-6,

Ερευνητικό

Αρχαιολογίας,
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«Μετανάστευση, σύνορα, πολιτισµικές ταυτότητες και εθνοτικές οµάδες στην
Ελληνοαλβανική µεθόριο».

2000-2004, K.E.Θ.Ι. (Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας), χρηµατοδότηση
διδακτορικής έρευνας
1998-99, χρηµατοδότηση της επιτόπιας έρευνας στην Ήπειρο από το Laboratoire
d’Anthropologie Sociale (Mission de terrain), E.H.E.S.S.
1994-97, υπότροφος του κληροδοτήµατος Βέλλιου Βαρόνου για την εκπόνηση
µεταπτυχιακών σπουδών.
1993, υποτροφία ΕRASMUS για την παρακολούθηση σεµιναρίου πάνω στις
ψυχολογικές πλευρές των τοξικοµανιών και άλλων εξαρτήσεων, Παν/µιο Le
Mirail, Toulouse.

Μονογραφίες

2014, (επιµ.), Κάµερα και Εθνογραφία: απεικονίσει της ετερότητας, Εκδόσεις Futura, Αθήνα (υπό
έκδοση)

2014, (επιµ.) Impressions of Otherness: Film and ethnography in Greece, Cambridge Scholars
Publishing (υπό έκδοση).

Έντυπα Άρθρα

11. 2014, Από την ανθρωπολογία της Ψύχωσης στην ανθρωπολογία της Υποκειµενικότητας, Σύναψις
(υπό έκδοση)

10. 2014, Gift economy in the Greek medical settings: local and global im-moralities in question,
Social Sciences and Medicine (υπό αξιολόγηση)

9. 2014, Limiter ou élargir le pluralisme thérapeutique ? L’intervention des proches masculins
dans les itinéraires thérapeutiques des femmes ‘dépressives’ en Grèce, Sciences Sociales et Santé
(υπό αξιολόγηση)

8. 2013, Mais finalement qui gère mon âme »: paroles hybrides et pratiques confrontées dans la
psychiatrisation de la possession dans l’Orthodoxie Grecque contemporaine,
Archives de Sciences Sociales des religions, 163 :83-103.
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7. 2012, Πεγλίδου Α., Εν-σαρκώσεις του ψυχικού πόνου: σώµα, ψυχή και νεύρα σε µια ‘γυναικεία’
διαταραχή στο Χ. Οικονόµου Χ., Μ. Σπυριδάκης, Κοινωνιολογικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις
στην Υγεία, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.

6. 2010, Mantzos K., Peglidou A., Lines in the family: aspects of family-related migration in
Greek-Albanian border, Balkanologie, vol. XII (2).

5, 2010, Healing itineraries of Greek “depressed” women: Power relations and agency in
therapeutic pluralism, Anthropology and Medicine 17(1):41-47.

4. 2008, Theodora, ‘the pills’ and the Saints: female practises toward psychotropic medication and
its symbolic uses in Κ. Georganta, F.Collignon, A.-M. Millim (eds), The Apothecary’s Chest: Magic, Art
and Medication, Cambridge Scholars Press, Cambridge.

3. 2007, Παράδοξες στρατηγικές. Αναζητώντας τη λογική των ‘παράλογων’ θεραπευτικών
δροµολογίων, Αρχαιολογία & Τέχνες, 105: 40-44.

2. 2001, Το σχόλιο στο εθνογραφικό ντοκιµαντέρ, Πρακτικά του συνεδρίου Ελληνικός Παραδοσιακός
Πολιτισµός: Λαογραφία και Πολιτισµός, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 362-366.

1. 1997, Το ιδιωτικό και το δηµόσιο: συµβολικές διαφοροποιήσεις του χώρου µέσα από τις
πρακτικές καθαριότητας, Ο Πολίτης 44: 20-22.

Ηλεκτρονικές ∆ηµοσιεύσεις
_________________________________________________________________________
1. 2005, ‘Το φάρµακο και το φαρµάκι’: όταν οι γυναίκες καταναλώνουν ψυχοφάρµακα στην
ιστοσελίδα του τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα:
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις», Πανεπιστήµιο Αιγαίου:
http://www.aegean.gr/genderpostgraduate/Documents/Fylo_Chrima_Antallagi/Πεγκλίδου.pdf

2. 2001, Η διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Το παράδειγµα της κατάθλιψης. Ανάµεσα στον
ψυχίατρο, τον ιερέα και το µάγο. Μια ανθρωπολογική µελέτη των παράλληλων δρόµων
αναζήτησης θεραπείας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Έρευνας για θέµατα Ισότητας):
http://www.kethi.gr/greek/meletes/index.htm
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Φιλµογραφία

2. 2007, To Σύνορο, digital video, έγχρωµο, 55 min
Συµµετοχή:
- Festival of Ethnographic and Anthropological Film, Sofia, 15-17 ∆εκεµβρίου 2011
- IV Moscow International Visual Anthropology Festival, «Mediating Camera», 2-8 Οκτωβρίου 2008
- 9ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, Εικόνες του 21ου αιώνα, Θεσσαλονίκη, 16-25 Μαρτίου 2007

1. 1998, Cultus Luminis, video Hi8, έγχρωµο, 35min
Συµµετοχή:
- 8ème Bilan d1u Film Ethnographique, Musée de l’Homme, Paris, 1999

Ερευνητικό Έργο
Ιούνιος 2013-15 Μεταδιδακτορική έρευνα στο σο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράµµατος
Αριστεία 2012 µε τίτλο «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελµατιών στη σύγχρονη Ελλάδα» («Inequalities in Mental Distress:Social
conditions, agents and professional ideologies in contemporary Greece»- InMED), Τµήµα
Κοινωνιολογίας, Παν/µιο Αιγαίου.
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Ιαν./Φεβρ. 2013 ∆ιερεύνηση Υγειονοµικών Αναγκών της περιφέρειας Ηπείρου ως προς την
αντιµετώπιση των προβληµάτων διπλής διάγνωσης (τοξικοεξαρτήσεων και
ψυχιατρικών διαταραχών), ΚΕΘΕΑ

Η έρευνα διεξάχθηκε ως πρώτη φάση της πράξης «∆ηµιουργία ∆ικτύου Πολυδύναµων
Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην περιφέρεια» µε στόχο τον αρτιότερο σχεδιασµό της
λειτουργίας των Κέντρων.

2011-12

Προσφορές, δώρα και χρηµατισµός: ζητήµατα εξουσίας, αντίστασης και
αυτονοµίας στο σύγχρονο ελληνικό ιατρικό πλαίσιο

H µελέτη εστιάζει στις πρακτικές της «διαφθοράς» στο χώρο της υγείας και πιο
συγκεκριµένα στην απόδοση δώρων και χρηµάτων από τους ασθενείς στους γιατρούς
εκτός του πλαισίου της νόµιµης αµοιβής των τελευταίων. Πιο συγκεκριµένα, η διαφθορά
στο ιατρικό πλαίσιο θεωρείται συνήθως ως όψη µιας γενικευµένης και συστηµικής
διαφθοράς που χαρακτηρίζει συνολικά τις σχέσεις των δηµόσιων υπαλλήλων και των
χρηστών των δηµόσιων υπηρεσιών και ως αποτέλεσµα της πολύπλοκης και
αναποτελεσµατικής γραφειοκρατικής τους οργάνωσης. Ωστόσο, πίσω από τον κυρίαρχο
µοραλιστικό λόγο που αναπαράγεται πάνω στο αντιθετικό δίπολο ‘διεφθαρµένος’,
‘ανήθικος’ και ‘ενεργητικός’ γιατρός από την µια πλευρά και ‘εξαπατηµένος’ ‘ηθικός’
και ‘παθητικός’ ασθενής από την άλλη, η κοινωνική πραγµατικότητα που περιβάλει το
φαινόµενο διαφαίνεται πιο πολύπλοκη. Η µελέτη αυτή επιχειρεί να φωτίσει το
συµβολικό πρόσηµο ενός µεγάλου φάσµατος δώρων και αντιδώρων που πλαισιώνουν τη
σχέση γιατρού/ασθενούς και σηµασιοδοτούνται µε συγκεκριµένο τρόπο στο ελληνικό
πολιτισµικό πλαίσιο. Χρησιµοποιώντας εθνογραφικά δεδοµένα που προκύπτουν από
έρευνα πεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρούµε τις προσφορές των ασθενών ως ένα
στρατηγικό τρόπο που χρησιµοποιούν τα δρώντα υποκείµενα για να ελέγξουν την
ιατρική εξουσία και να οικειοποιηθούν τη γνώση της (καθώς διαπραγµατεύονται έτσι το
χρόνο και τον τύπο της θεραπείας). Μέσα απ’αυτό το πρίσµα, η απόδοση
δώρων/χρηµάτων δεν µπορεί να ειδωθεί αποκοµµένη από την ενδυνάµωση του ιατρικού
επαγγέλµατος και την ιατρικοποίηση που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τα είκοσι τελευταία
χρόνια. Σε ποιες περιπτώσεις ασθένειας και πόνου οι ασθενείς αποφασίζουν να
προσφέρουν δώρα ή χρήµατα στο γιατρό τους; Και σε ποιες ιατρικές ειδικότητες και
γιατί; Πότε οι γιατροί απαιτούν, αποδέχονται ή αρνούνται την προσφορά; Με ποιο τρόπο
το φύλο, η τάξη και το επίπεδο της µόρφωσης επηρεάζουν την αξία του δώρου και τον
τρόπο απόδοσης του;
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2005-6

Μετανάστευση, σύνορα, πολιτισµικές ταυτότητες και εθνοτικές οµάδες στην
Ελληνοαλβανική µεθόριο (ερευνητικό πρόγραµµα Πυθαγόρας ΙΙ).

Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε συντονιστή το Β. Νιτσιάκο, που είχε ως στόχο να
µελετήσει τις διάφορες µορφές δικτύων που διαµορφώθηκαν στην περιοχή της
ελληνοαλβανικής µεθορίου µετά το ‘άνοιγµα’ των συνόρων το 1991 και τη µαζική
µετανάστευση Αλβανών προς την Ελλάδα. Τα δίκτυα αυτά φαίνεται να τέµνουν το
εθνικό σύνορο θέτοντας υπό διαπραγµάτευση τη φύση του συνόρου ως διαχωριστικής
γραµµής, διαµορφώνοντας οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις δι-εθνικού χαρακτήρα.
Εξετάσαµε µορφές επίσηµων δικτύων, όπως πολιτικές των εκατέρωθεν κρατών σχετικά
µε τη µεθόριο, διασυνοριακές συνεργασίες τοπικών φορέων αλλά και ανεπίσηµων όπως
γαµήλιες ανταλλαγές, διασυνοριακές οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις και συγγενικές
σχέσεις. Επίσης εστιάσαµε στη συµµετοχή συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων,
όπως π.χ. οικοδόµων και βοσκών στη διαµόρφωση, αναπαραγωγή και διεύρυνση αυτών
των δικτύων. Τέλος, ζητούµενο της εν λόγω έρευνας ήταν και ο τρόπος που τα
συγκεκριµένα δίκτυα διαπλέκονται µε µορφές και τρόπους συγκρότησης πολιτισµικών,
εθνοτικών και έµφυλων ταυτοτήτων. Βασικό µεθοδολογικό εργαλείο ήταν η συλλογή
ιστορικών ζωής των µεταναστών, µέσα από τα οποία φωτίστηκε όχι µόνο η εµπειρία της
µετανάστευσης αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Η δική µου
συµβολή στην έρευνα συνίσταται στην οπτική αποτύπωση της διασυνοριακής
κινητικότητας και στη διαχείριση της από υποκείµενα που κατοικούν στη συνοριακές
περιοχές συναθροίζοντας τρεις περιπτώσεις µετάβασης. Τα ανήλικα κορίτσια από
κοντινά, ως προς το σύνορο, χωριά της Αλβανίας, της περιοχής των Σαράντα και της
Κονίσπολης, που µαθαίνουν υφαντική και κέντηµα στη Ριζάρειο Σχολή Χειροτεχνίας
στο Μονοδέντρι τόσο για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της γυναικείας ανεργίας αλλά
κυρίως για να περάσουν σένα ‘προστατευµένο και ασφαλές’ µέρος το ‘επικίνδυνο’
διάστηµα ανάµεσα στο σχολείο και το γάµο βιώνουν το σύνορο ως διαχωριστική γραµµή
από τις οικογένειες και τους αγαπηµένους τους, οι δυο τεχνίτες οι οποίοι έρχονται
καθηµερινά από το Ραντάτ µε µουλάρια στα αντικρινά ελληνικά χωριά τον Αµάραντο,
την Αγία Βαρβάρα και την Πυξαριά για να εργαστούν αγνοώντας το σύνορο και ο
Λάζαρος από το Leskοviki που περνάει το σύνορο παράνοµα αφού έχει απελαθεί λόγω
της µεταφοράς χασίς από την Αλβανία. Πάνω στο µοντάζ λοιπόν των τριών
περιπτώσεων περιγράφεται το σύνορο ως µια πορώδη και διαπερατή γραµµή µε
πολλαπλές και διαπραγµατεύσιµες σηµασίες ο οποίες καθορίζονται από τις διαφορετικές
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κάθε φορά πρακτικές των συνοριακών έµφυλων υποκειµένων ενάντια στη παγιωµένη και
σταθερή εθνικιστική αντίληψη του συνόρου.

1998-2001

«Η διαχείριση της γυναικείας κατάθλιψης. Μια ανθρωπολογία της ψυχικής
διαταραχής στην Ήπειρο»

Επιτόπια έρευνα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Ιωάννινα και στην
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, στο Γάζωρο Σερρών, στο µοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ
(Μυτιλήνη), στην Κοµοτηνή, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους
τρόπους µε τους οποίους οι σχέσεις εξουσίας και οι κοινωνικές διαντιδράσεις που
αφορούν το φύλο διαπλάθουν την εµπειρία της κατάθλιψης, µιας διαγνωστικής
κατηγορίας η οποία σύµφωνα µε την κυρίαρχη βιο-ιατρική αντίληψη θεωρείται ότι κατά
κύριο λόγο αφορά τις γυναίκες. Η έρευνα περιλάµβανε συνεντεύξεις µε γυναίκες
‘ασθενείς’, το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, τους ψυχίατρους και τον κοινωνικό
λειτουργό που τις ‘παρακολουθούσαν’ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων και
ιερείς, πρακτικούς γιατρούς και µη ιατρικούς θεραπευτές που ενεπλάκησαν στη
διαδικασία της ‘θεραπείας’ καθώς και τη συµµετοχική παρατήρηση των θεραπευτικών
τους ραντεβού και δροµολογίων εντός και εκτός της πόλης των Ιωαννίνων. Θεωρητικά
ζητήµατα που µελετήθηκαν: εµπειρία του ψυχικού πόνου, αιτιολόγηση της ‘ασθένειας’
και οι ‘δυσκολίες της ζωής µιας γυναίκας’, µαγεία και δαιµονοληψία ως αιτίες ψυχικού
και σωµατικού πόνου, θεραπείες και θεραπευτικά δροµολόγια ανάµεσα σε ιατρικές και
µη ιατρικές θεραπείες, συµβολικές χρήσεις του φάρµακου, συνύφανση του ψυχικού και
κοινωνικού, το ψέµα ως habitus κοινωνικής ενδυνάµωσης.

1995-96

«Ο καταναγκασµός της καθαριότητας στις γυναίκες στην Ελλάδα : µια
εθνοψυχιατρική προσέγγιση»
Μεταπτυχιακή εθνογραφική έρευνα για την επιτελεστικότητα (performativity) του
έµφυλου σώµατος µέσα από τις πρακτικές καθαριότητας στο αστικό πλαίσιο της
‘συµβίωσης’ σε πολυκατοικίες σε µια γειτονιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για τη
συµβολική διάκριση του δηµόσιου/ιδιωτικού µέσα από τις συγκεκριµένες πρακτικές και
για την κοινωνική ανοχή στον «καταναγκασµό» ή στη «µανία» καθαριότητας σε
γυναίκες που θεωρούνται «καλές νοικοκυρές». Θεωρητικά ζητήµατα που µελετήθηκαν:
πολιτισµική πρόσληψη του καθαρού, του βρώµικου και του µολυσµένου, του
φυσιολογικού και του παθολογικού, έµφυλες διαστάσεις της ψυχικής διαταραχής.
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2000–2001

Σύµβαση µίσθωσης έργου µε το Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας)για τη
διεξαγωγή έρευνας στο αντικείµενο: φύλο και κοινωνική πολιτική, µε θέµα: « Η
διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Το παράδειγµα της κατάθλιψης. Ανάµεσα στον
ψυχίατρο, τον ιερέα και το µάγο. Μια ανθρωπολογική µελέτη των παράλληλων δρόµων
αναζήτησης θεραπείας » (η έρευνα αποτελεί µέρος της εθνογραφικής έρευνας που
αφορούσε στη διδακτορική µου διατριβή)

1996

Συνεργάτιδα στο Α. Αγγελοπούλου, Α. Μπρούσκου (επιµ.), Κατάλογος ελληνικών
παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ300-499, Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών,
Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Αθήνα, 1997.
Επεξεργασία των παραµυθιακών τύπων ΑΤ300, ΑΤ301, ΑΤ312.

1986-87

Ερευνήτρια στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης (Aνατολικός Τοµέας
Θεσσαλονίκης), στα πλαίσια της αναδροµικής µελέτης «Ενήλικες ασθενείς του Κ.Ψ.Υ.,
πέντε χρόνια µετά».
Ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε ασθενείς που απευθύνθηκαν στο Κ.Ψ.Υ. για να
καταγραφεί το δηµογραφικό τους προφίλ και ο βαθµός ικανοποίησης τους από την
υπηρεσία.

Σκηνοθετική/Κινηµατογραφική Εµπειρία
_____________________________________________________________________________
Ιαν.- Μαρτ. 1999

Σκηνοθεσία πέντε επεισοδίων της εκποµπής « Νamaste », ΕΤ 3

Ιουν. - Οκτ. 1998

Μέλος της οµάδας σύνταξης της εκποµπής « Les pieds sur l’herbe », France 3

Ανακοινώσεις σε συνέδρια
20. La moralité du secteur public en question: qu’est-ce que les pratiques ‘corruptives’ nous disent
pour le disfonctionnement du secteur public médical en Grèce ?, Le service public en Méditerranée
au prisme des sciences sociales, IDEMEC (CNRS), Aix-en-Province, 28-31 August 2013.

19. Fakelakia: Offerings, gifts and bribes? Questions of power, resistance and autonomy in the
contemporary Greek medical context, Health in Transition, Ethnographies of Bio-medicine in postsocialist Europe, Romanian Academy of Science, 7-8 June 2012, Bucharest, Romania.
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18. Monetary practices in medical context: corruption, generosity or humanism, Market vs. Society?
Human principles and economic rationale in changing times, Department of Social and Educational
Policy, University of Peloponnese, Corinth, 27-29 May 2011.

17. «Πληροφορητές µε σάρκα και οστά»: φιλµικά lapsus σε κινηµατογραφηµένες συνεντεύξεις,
Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλµικές αποτυπώσεις της ετερότητας, Τµήµα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/µιο Θεσσαλίας, Βόλος, 6-7 Μαΐου 2011.

16. Βίντεο-εθνογραφία: µε ποιους τρόπους, µε ποιες προϋποθέσεις;

Προβληµατισµοί πάνω στην

εκπαίδευση και στην εφαρµογή οπτικών µεθόδων εθνογραφικής έρευνας, 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο της
Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου, Η σηµασία της οπτικοαουστικής παιδείας, Αθήνα, 19-20
Νοεµβρίου 2010.

15. «Ένα βιβλίο µου, αν το πάρει κανείς, αλλάζει ο ψυχικός του κόσµος». Η ψυχολογιοποιήση του
θρησκευτικού: νέες διαχειρίσεις του ψυχικού πόνου, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας
και Ψυχολογίας της Υγείας της Ε.Λ.Ψ.Ε., Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας και
∆ηµόσια Υγεία, Αθήνα, 4-7 Νοεµβρίου 2010.

14. Είναι η ίαση ζήτηµα τεχνικής, πίστης ή συµβόλου; Από τη δραστικότητα της δοµής στη
θεραπεία του δρώντος υποκειµένου, «Ξαναδιαβάζοντας τον Claude Lévi-Strauss, Μια συνάντηση
Φιλολογίας και Ανθρωπολογίας», Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας, Παν/µιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
20/21 Απριλίου 2010.

13. Limiter ou élargir le pluralisme thérapeutique? L’intervention des proches masculins dans les
itinéraires thérapeutiques des femmes ‘dépressives’ en Grèce, une approche anthropologique,
« Qualifier les problèmes, décider pour autrui. Les proches à l’épreuve du médical », Ecole Normale
Supérieure, Παρίσι, 30 Μαρτίου 2010.

12. Mais finalement qui gère mon âme »: paroles hybrides et pratiques confrontées dans la
psychiatrisation de la possession dans l’Orthodoxie Grecque contemporaine, «Les politiques de
l’âme», Association Française des Sciences Sociales des Religions, Colloque Annuel, Παρίσι, 1-2
Φεβρουαρίου 2010.
11. Εν-σαρκώσεις του ψυχικού πόνου: σώµα, ψυχή και νεύρα σε µια ‘γυναικεία’ διαταραχή,
«Πολιτικές Ζωής: Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Υγείας και της Βιοκοινωνικότητας», Τµήµα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/µιο, Αθήνα, 16-17 Μαΐου 2008.
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10. Κ. Mantzos, A. Peglidou, Lines in the family: aspects of family-related migration in GreekAlbanian border, Families, Constructions of Foreignness and Migration in 20th century Western Europe,
Department of History, Modernity and Society 1800-2000, University of Leuven, Leuven, 15-16 May
2008.

9. Λέξεις και εικόνες της µετανάστευσης: σκέψεις για την κινηµατογραφική αφήγηση στο
εθνογραφικό

ντοκιµαντέρ, «Μετανάστευση, Σύνορα

και Ταυτότητες»,

Τµήµα Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας, Τοµέας Λαογραφίας, Παν/µιο Ιωαννίνων, Iωάννινα, 7 ∆εκεµβρίου 2007.

8. Theodora, ‘the pills’ and the Saints: female practises toward psychotropic medication and its
symbolic uses, «The Apothecary’s Chest: Magic, Art and Medication», Arts and Humanities Graduate
School, University of Glasgow, Glasgow, 24 Νοεµβρίου 2007.

7. Το φάρµακο και το φαρµάκι: όταν οι γυναίκες καταναλώνουν ψυχοφάρµακα, «Φύλο, Χρήµα και
Ανταλλαγή», Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, Παν/µιο Αιγαίου, Μυτιλήνη,

9-11

∆εκεµβρίου 2005.
6. Therapeutic itineraries in mental disorder in Northwest Greece, 7th Biennial EASA (European
Association of Social Anthropologists) Conference, Copenhagen, 14-17 Αυγούστου 2002.

5. Η διαταραχή των νεύρων ως µέσο διαπραγµάτευσης της πραγµατικότητας: µια ανθρωπολογική
προσέγγιση, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 19-23 Απριλίου 2002.
4. Somatization and folk representation of illness: an anthropological approach, 15th World
Congress of Psychosomatic Medicine, Athens, 16-20 April 1999.

3. Το σχόλιο στο εθνογραφικό ντοκιµαντέρ, «Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισµός: Λαογραφία και
Πολιτισµός, Συνέδριο στη µνήµη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος», Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη, 6-8 Νοεµβρίου 1998.

2. Ο καταναγκασµός της καθαριότητας σε Ελληνίδες νοικοκυρές, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας, Πάντειο Παν/µιο, Αθήνα, 29 Μαΐου-1 Ιουνίου1997.

1. Α. Πεγκλίδου, Α. Ζήση, Α. Λυµπεράκης, Ενήλικοι ασθενείς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής
Θεσσαλονίκης, πέντε χρόνια µετά, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου
1994.
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∆ιαλέξεις- Προσκλήσεις

10. Χρήσεις της Φωτογραφίας και κινηµατογραφικές πρακτικές στη λαογραφία 1950-1970,
Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,
Παν/µιο Ιωαννίνων, τίτλος: «Νεότερη και σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισµός»,
Ιωάννινα, 4 Ιουνίου 2014.

9. Φακελάκια: δώρα, αφιερώµατα και αµοιβές στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο. Τι δεν εξηγεί «το
φαινόµενο της διαφθοράς», Ε’ Κύκλος Ανθρωπολογικών & Λαογραφικών Οµιλιών ΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ ,
Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 26 Απριλίου
2013.

8. Κατάθλιψη, φάρµακα και ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα, κάποιες παρατηρήσεις µέσα από µια
ανθρωπολογική οπτική, ΜΠΣ: Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρµοσµένη και Κλινική Κοινωνιολογία,
Τµήµα Κοινωνιολογίας, Παν/µιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 5 ∆εκεµβρίου 2011.

7. Οπτικοποιώντας το αόρατο σύνορο: προβληµατισµοί πάνω στην εικονική κατασκευή µιας
φαντασιακής πραγµατικότητας (προβολή της ταινίας το Σύνορο, 2007), Τµήµα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα, 19 Νοεµβρίου
2008.

6. Οι προοπτικές µιας ‘συµµετοχικής’ κάµερας στις αρχές του 21αι., Νέες τεχνολογίες - Νέα
αντικείµενα και ανθρωπιστικές σπουδές: η πρόκληση και η σύγχρονη δυναµική, 10 ΧΡΟΝΙΑ ΙΑΚΑ,
Παν/µιο Θεσσαλίας, Βόλος, 20-22 Ιουνίου 2008.

5. Κινηµατογραφηµένες συνεντεύξεις στην ανθρωπολογική έρευνα. Σκέψεις για τα µειονεκτήµατα
και τα πλεονεκτήµατα µιας µεθοδολογικής επιλογής, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, Αθήνα, 29
Ιανουαρίου 2007.

4. Τα νεύρα, η ψυχή και ο σατανάς: η ρητορική του πόνου στη γυναικεία κατάθλιψη, Τµήµα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Παν/µιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 13 ∆εκεµβρίου 2006.

3. Ανάµεσα στον ψυχίατρο, τον ιερέα και το µάγο: ‘καταθλιπτικές’ γυναίκες αναζητούν θεραπεία,
I.A.KA., Παν/µιο Θεσσαλίας, Βόλος, 20 Απριλίου 2005.
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2. Η κάµερα ως ερευνητικό εργαλείο στην κοινωνική ανθρωπολογία, Μεταπτυχιακός Κύκλος
Σπουδών του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Παν/µιο Ιωαννίνων, τίτλος:
«Νεότερη και σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισµός», Ιωάννινα, 8 Φεβρουαρίου
2005.

1. Εικόνες και κείµενα στην ανθρωπολογική πρακτική, Αρχιτεκτονική Σχολή, Παν/µιο Θεσσαλίας,
Βόλος, 10 Νοεµβρίου 2004.

∆ιδακτική Εµπειρία

10 Μαΐου 2014: Ανθρωπολογία του Πόνου, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας,
Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ»,
Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

11/13 Ιουλίου 2012: Religiosity, Orthodox Tradition and Rituals in contemporary Greece, Κέντρο
∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού, ∆ΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», Παν/µιο
Ιωαννίνων.
28 Ιουλίου-31 Αυγούστου 2011: Audiovisual methods in the field, 6th Konitsa International Summer
School - Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans, Παν/µιο Ιωαννίνων.

Σεπτέµβριος 2004 – Φεβρουάριος 2011: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ∆ιδάσκουσα Π.∆. 407/80 των µαθηµάτων: Ανθρωπολογία των Φύλων και
της Συγγένειας, Ανθρωπολογία της Υγείας, Φύλο και Υγεία, Ανθρωπολογία του Σώµατος,
Ανθρωπολογία του Πόνου (µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών), Οπτική Ανθρωπολογία, Εθνογραφικός
Κινηµατογράφος, Η κάµερα ως µέσο καταγραφής στο πεδίο έρευνας: τεχνικές κινηµατογράφησης µε την
κάµερα στο χέρι.
Εποπτεία Πτυχιακών Εργασιών:
- B. Φράγγου, επικουρική επόπτρια (κύρια επόπτρια: Ε. ∆έλτσου)
Γυναικεία υποτέλεια και διαχειρίσεις της σεξουαλικότητας (2005)
- Μ. Τιµπλαλέξη, επικουρική επόπτρια (κύρια επόπτρια: Ε. ∆έλτσου)
Από την ‘απόλαυση’ στην ‘ασθένεια’: τα στάδια του σωµατικού και του ψυχικού πόνου στη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών (2008)
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Μάιος 2009 και Μάιος 2010, Ανθρωπολογία του Πόνου, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής
Υγείας, Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΝΟΥ», Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
28 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2008 ∆ιδασκαλία του σεµιναρίου «Κινηµατογραφώντας (σ)το πεδίο: ζητήµατα
θεωρίας και τεχνικής», «Άνοιξη στον Όλυµπο, Η Μεθοδολογία της Επιτόπιας Έρευνας», Σεµινάριο
Μεθοδολογίας για µεταπτυχιακούς φοιτητές, Τοµέας Λαογραφίας του Τµήµατος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας Παν/µιο Ιωαννίνων & ∆ήµος Ραψάνης, Ραψάνη.
Οκτώβριος 2002 – Ιούνιος 2003
Άρτα.

∆ιδασκαλία

των

Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,

µαθηµάτων:

Εθνογραφικό

Ντοκιµαντέρ,

Τεχνικές

Ηχογράφησης-

Οπτικοακουστικά µέσα, Μουσική στο θέατρο και τον κινηµατογράφο.
Οργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων/σύνθεση εντύπων
4. Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλµικές
αποτυπώσεις της ετερότητας,
Ι.Α.Κ.Α., Αµφιθέατρο Σαράτση & Κιν/φος Αχίλλειον,
Βόλος, 6-7 Μαΐου 2011.
http://extras.ha.uth.gr/ethnofilm2/
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3. ∆έκα Χρόνια ΙΑΚΑ,
Αµφιθέατρο Σαράτση, Βόλος, 20-22 Ιουνίου 2008.
http://extras.ha.uth.gr/iaka-10/

2. Αφιέρωµα στον Εθνογραφικό Κινηµατογράφο,
Ι.Α.Κ.Α. Αµφιθέατρο Σαράτση, Βόλος, 25 Νοεµβρίου 2006.

1. Πανόραµα Εθνογραφικού Κινηµατογράφου, Κ.Ε.Ε.Λ. (Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας), Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα, 25-26 Φεβρουαρίου 2006.
Συµµετοχή σε δράσεις/επιστηµονικές εταιρείες
_____________________________________________________________________________
- Εντεταλµένη Αντιπρόσωπος στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Femicide Across Europe για τα εγκλήµατα µε
θύµατα γυναίκες στο πλαίσιο του Cost, European Cooperation in Science and Technology.
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