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Σχετικά µε την Ηµερίδα 

Εδώ και αρκετά χρόνια η έννοια του “λόγου” έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο της µόδας. Σε 
επιστηµονικά κείµενα και διαλέξεις χρησιµοποιείται κατά κόρον, συχνά µάλιστα χωρίς να 
ορίζεται καν. Αλλά και όταν χρησιµοποιείται µε επιστηµονική ακρίβεια, παρατηρείται πως 
αποκτά αρκετά διαφορετική σηµασία µέσα σε διαφορετικά συµφραζόµενα. Παρόλα αυτά, θα 
µπορούσαµε να συµφωνήσουµε ότι µια κοινή παραδοχή που διατρέχει της ποικίλες 
εκφάνσεις της έννοιας του “λόγου” είναι η ιδέα ότι αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο να µιλάµε 
και να κατανοούµε τον κόσµο ή µια επιµέρους διάστασή του. Ακριβώς επειδή µέσα από τους 
εκάστοτε λόγους αναπαρίστανται οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους εννοιολογούµε και 
κατασκευάζουµε την πραγµατικότητα, η “θεωρία του λόγου” αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο 
εργαλείο για την κατανόηση και την ανάλυση κοινωνικών φαινοµένων.  

Το πρόβληµα, ωστόσο, είναι µε ποιον τρόπο µπορούν να αξιοποιηθούν τα θεωρητικά 
εργαλεία και η µεθοδολογία στη µελέτη του κοινωνικού κόσµου. Σκοπός αυτής της ηµερίδας, 
εποµένως, είναι να καταστήσει τη “θεωρία του λόγου” προσιτή µέσα από συγκεκριµένα 
παραδείγµατα ανάλυσης από διάφορα πεδία, αλλά και να προωθήσει το δηµιουργικό 
διεπιστηµονικό διάλογο ανάµεσα σε νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες που 
χρησιµοποιούν µε ποικίλους τρόπους τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα 
ερευνητικά τους πεδία. Αντλώντας από µια ποικιλία θεµατικών που εκτείνονται από την 
εκπαίδευση και την παιδική ηλικία µέχρι την πολιτική και τις λαϊκές κουλτούρες η 
συγκεκριµένη ηµερίδα θα προσπαθήσει µε αυτό τον τρόπο να γεφυρώσει τη θεωρία µε τις 
εφαρµογές της. 
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