Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Από το Grexit στο Brexit: Ερευνώντας ζητήματα ανήκειν και
ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ξενιτίδου Μαρία
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ταυτότητα και μετανάστευση στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία»
Επιστημονική Περιοχή:
Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία, Μικροκοινωνιολογία
Φορέας Προέλευσης: Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, Μ. Βρετανία
Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ποσό Χρηματοδότησης: 150.000 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

#BrainGain #StrongerGreece

Σύνοψη Ερευνητικού έργου
«Από το Grexit στο Brexit: Ερευνώντας ζητήματα
ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ.
Βρετανία»

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έχουν συνδεθεί με τον κλονισμό της Ευρωπαϊκής
ενοποίησης. Στις δυο χώρες διεξήχθησαν δημοψηφίσματα τα οποία είτε συνδέθηκαν συμβολικά με τη σχέση
τους με την ΕΕ (Ελλάδα, Ιούνιος 2015) είτε αφορούσαν στην παραμονή ή την έξοδο τους από την ΕΕ (Μ.
Βρετανία, Ιούνιος 2016). Στα πλαίσια αυτά ζητήματα κινητικότητας – που μπορεί να πάει ποιος, κάτω από ποιες
συνθήκες, και σύμφωνα με ποιον – και ταυτότητας – που ανήκειν ποιος και σύμφωνα με ποιον –
ανανοηματοδοτούνται. Οι δυο χώρες έχουν επιλεγεί ως πλαίσια στα οποία η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει
κλονιστεί. Σε αυτά τα πλαίσια το πρόγραμμα έχει ως στόχο να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους
προσλαμβάνεται, κατασκευάζεται και (ανα) νοηματοδοτείται η κινητικότητα και η ταυτότητα στην Ελλάδα και
τη Μεγάλη Βρετανία στον καθημερινό λόγο (γηγενών, μεταναστών, προσφύγων), τον πολιτικό λόγο και τον
λόγο των ΜΜΕ.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Στόχος του προγράμματος είναι να κινητοποιήσει διάφορες κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα και τη Μ.
Βρετανία σε ζητήματα που αφορούν στην ταυτότητα και την κινητικότητα (διασυνοριακή μετακίνηση).
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί μέσα από μια συστηματική στρατηγική διάχυσης και συμμετοχικότητας
και συγκεκριμένες δραστηριότητες και δίκτυα επικοινωνίας τα οποία περιλαμβάνουν: ιστοσελίδα και
ιστολόγιο, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα και ενημερωτικά δελτία, και συμμετοχικές
συναντήσεις εργασίας.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στη μελέτη της (ανα)νοηματοδότησης
της ταυτότητας και της κινητικότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία,
ως πλαισίων όπου η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει κλονιστεί, προσδίδει στο
πρόγραμμα προστιθέμενη αξία καθώς καταδεικνύει την υποστήριξή του
από έναν εθνικό φορέα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας.
Επιπλέον, αποτελεί διασφάλιση για εμένα πως τόσο εγώ ως επιστημονικά
υπεύθυνη όσο και το πρόγραμμα θα λάβουμε την προσοχή και στήριξη
που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
μου δίνει επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξω την ερευνητική μου ομάδα,
ενισχύοντας έτσι περισσότερους νέους ερευνητές. Τέλος, στηρίζει τη
διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος τόσο στην ακαδημία
γενικότερα όσο και σε άλλες ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Ξενιτίδου Μαρία

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127,
11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

