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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Γιώργος Μπιθυμήτρης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

e-mail:

geobith@kpe-panteion.gr

Οικίας:

Κόδρου 28, Λαύριο, 19500

Εργασίας:

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6980148883, 2292024143

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

2/7/1980

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Ο Γιώργος Μπιθυμήτρης είναι Ερευνητής Γ’ βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών, στο αντικείμενο «Κοινωνική διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Στο επίκεντρο των
ερευνητικών του ενδιαφερόντων βρίσκονται οι μετασχηματισμοί των ταξικών ταυτοτήτων
και τα αποτελέσματά τους στο πεδίο της κουλτούρας. Οι τελευταίες του εργασίες επιδιώκουν
να συμβάλουν σε μία διεπιστημονική και πολυεπίπεδη εξέταση των σχέσεων μεταξύ ταξικής
δομής, συλλογικών ταυτοτήτων και συλλογικής δράσης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου
Αγορά, τάξη, κοινωνία: Αναζητώντας την ταυτότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα, 2017. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, εστιάζοντας σε
θεματικές περιοχές όπως: ταξικές ταυτότητες, πολιτικός λόγος, συνδικαλιστικό κίνημα,
σχέσεις κοινωνικής εκπροσώπησης. Υπήρξε Εθνικός Εμπειρογνώμονας (national expert) σε
θέματα δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας, με συμμετοχή σε μελέτες του European Centre for
the Development of Vocational Training (Cedefop). Επίσης, από τον Μάρτιο του 2017
συντονίζει (μαζί με τον Δρ. Κ. Κανελλόπουλο) ερευνητικό σεμινάριο του Δικτύου
Μεθοδολογίας στην Πολιτική Επιστήμη. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας
Πολιτικής Επιστήμης από το 2016 έως σήμερα. Τέλος, είναι μέλος του Editorial Board του
ADAPT International Bulletin.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Σεπτέμβριος 2018-σήμερα: Ερευνητής Γ’ βαθμίδας του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών στο αντικείμενο «Κοινωνική διαστρωμάτωση: κοινωνικές και
οικονομικές ανισότητες».
Εαρινό Εξάμηνο 2017: Διδάσκων στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης μεταδιδακτορικής
έρευνας. Αντικείμενο μαθήματος: «Σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα: ιδεολογία,
πολιτικές, οργάνωση θεσμοί» (αυτοδύναμη διδασκαλία).
Νοέμβριος 2013-Ιούλιος 2018: Δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής
στην ΑΜΚΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (parttime). Αντικείμενο εργασίας: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής σε
διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης & συμβουλευτικής, σχεδιασμός,
εφαρμογή & αξιολόγηση ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
2011

Διδάκτωρ

του

Πανεπιστημίου.

τμήματος

Κοινωνικής

Τίτλος διατριβής:

Πολιτικής

του

Παντείου

«Στρατηγικές του ελληνικού

συνδικαλιστικού κινήματος στην εποχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η
περίπτωση του κλάδου μετάλλου». Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Γιάννης Κουζής (επιβλέπων), Μαρία Καραμεσίνη, Σεραφείμ Σεφεριάδης.
Βαθμός: Άριστα.
2005

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία».
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσος όρος βαθμολογίας 8,77
(Άριστα)
Ιανουάριος-Μάρτιος 2005: Επισκέπτης μεταπτυχιακός φοιτητής στο Hellenic
Observatory του London School of Economics. Παρακολούθηση μαθήματος:
“Greece and Southeastern Europe”.

2003

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης &
Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Βαθμός: 8,56 (Άριστα).
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά (C.2), Γερμανικά (B.2)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Εκπαίδευση ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης: Πιστοποιημένη εκπαιδευτική
επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ιούλιος 2015).
Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Συμβουλευτική
Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας: UNICERT, Οκτώβριος
2015.

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Χειμερινό Εξάμηνο 2016, Εαρινό Εξάμηνο 2017, Χειμερινό

Εξάμηνο

2018: Διδάσκων στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Αντικείμενο
μαθήματος: «Σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα: ιδεολογία, πολιτικές, οργάνωση
θεσμοί» (αυτοδύναμη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο).
Ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2007-2008: Επιστημονικός συνεργάτης στο
ΑΤΕΙ Πάτρας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Αντικείμενο μαθήματος:

«Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού» (302 ώρες

διδασκαλίας).
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014: Παροχή επιμορφωτικού έργου στο πλαίσιο
του έργου «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικείμενα που διδάχθηκαν: «Οικονομία, αγορά και εργασιακές
σχέσεις», «Πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία»,
«Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνείς Σχέσεις».
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ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
(2017) Μπιθυμήτρης, Γ. Αγορά, τάξη, κοινωνία: αναζητώντας την ταυτότητα
του συνδικαλιστικού κινήματος, Αθήνα: Gutenberg.
(2011) Μπιθυμήτρης, Γ. Στρατηγικές του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος
στην εποχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η περίπτωση του κλάδου μετάλλου,
επιβλέπων καθηγητής: Γιάννης Κουζής, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(Υπό έκδοση) Νιώθοντας την τάξη: ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα και
πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών.
(2018) (σε συνεργασία με τον Λ. Κωτσονόπουλο) Μετασχηματισμοί του
ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση μέχρι την κρίση:
συνέχειες και ρήξεις, Επιθεώρηση Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, 44 (1): 1-24.
(2017) Socio-cultural aspects of neo-nationalism in crisis contexts: An
empirical analysis of liminal workers’ perceptions in Greece (2011-2015), Acta
Politologica, 9 (1): 61-74.
(2017) (σε συνεργασία με τη Ζ. Λιαλιούτη) A nation under attack: Perceptions
of enmity and victimhood in the context of the Greek crisis, National Identities, 19
(1): 53-71.
(2016) Union militancy during economic hardship: The strike at the Greek
steel company “Hellenic Halyvourgia”, Employee Relations, 38 (3): 373-389.
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(2013) (σε συνεργασία με τη Ζ. Λιαλιούτη) Κρίση, ηγεμονία και ΜΜΕ: το
παράδειγμα ΣΚΑΪ/ Καθημερινής, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 40 (1):
139-173.
(2011) Από τον «Eξευρωπαϊσμό από τα πάνω» στον «αποευρωπαϊσμό» από
τα κάτω; Όψεις της σχέσης συνδικαλιστικού κινήματος και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ελληνική Επιθεώρηση Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, 38 (2): 88-119.
(2008) ‘Trade union strategies and the case of the Greek metal sector:
Theoretical and methodological concerns’, International Journal of Interdisciplinary
Social Sciences, 3 (9): 37-48.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
(Υπό έκδοση) Qualitative analysis of life stories collected from Shipbuilding
employees, στο M. Christodoulou (ed.) Emotions, temporalities and working-class
identities in the 21st century, New York: Nova Science Publishers.
(Υπό έκδοση) (σε συνεργασία με τον Π. Κουστένη) Ταξικές ταυτότητες και
πολιτική συμπεριφορά: η περίπτωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος,
στο Χ., Βαρουξή, Ν., Γεωργαράκης, Μ., Κακεπάκη, Ν., Σαρρής, Α., Τραμουντάνης,
Ο., Τσακηρίδη, Χ., Τσέκερης, Ι. Τσίγκανου, (επιμ.) Το Πολιτικό πορτραίτο της
Ελλάδας. παλαιές και νέες διαιρετικές τομές, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
(2018) Μια ιδιότυπη σοσιαλδημοκρατική συνδικαλιστική ταυτότητα: ΠΑΣΟΚ
και συνδικάτα από τη μεταπολίτευση στην κρίση, στο Χ. Τάσσης και Β.
Ασημακόπουλος (επιμ.) ΠΑΣΟΚ 1974 – 2017: Πολιτική Οργάνωση, ιδεολογικές
μετατοπίσεις, κυβερνητικές πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg, 134-161.
(2018) Τα συνδικάτα: Διεκδίκηση, διαπραγμάτευση, κοινωνικός διάλογος,
συμμετοχή, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Οικονόμου, Χ. Σκαμνάκης, Μ. Αγγελάκη
(επιμ.) Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα: Διόνικος, 547-565.
(2017) (σε συνεργασία με τον Ο. Παπαδόπουλο) «Μαθαίνοντας» την
οριακότητα: η περίπτωση ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον κλάδο
Τουρισμού, στο Χ. Καρακιουλάφη και Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Κοινωνία, Ανεργία και
Κοινωνική Αναπαραγωγή, Αθήνα: Gutenberg, 349-373.
(2016) “Collective identity under reconstruction: The case of West Piraeus
(Greece)”, in C. Karner, and B. Weicht (eds) The commonalities of global crises:
Markets, communities and nostalgia, London: Palgrave Macmillan, 167-194.
(2014) (σε συνεργασία με τη Ζ. Λιαλιούτη) Implications of the Greek crisis:
Nationalism, enemy stereotypes and the European Union, in Boyka Stefanova (ed.)
The European Union beyond the crisis: Evolving governance, contested policies,
disenchanted publics, Lanham, Boulder, New York and London: Lexington Books,
249-268.
(2014) «Εργατικές ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: η περίπτωση του
Δυτικού Πειραιά», στο Α. Κυρίδης (επιμ.) Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική
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Συνοχή: Προκλήσεις και Προοπτικές, Ηλεκτρονικά Πρακτικά 4ου Συνεδρίου
Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, 400-414.
(2014) (Σε συνεργασία με την Καφέ, Α.) Η κρίση εκπροσώπησης στο
ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα πριν και μετά την οικονομική κρίση: η περίπτωση
των ανέργων και ευέλικτα απασχολούμενων, στο Σ. Σεφεριάδης (επιμ.) Η
δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: Προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αι.,
Αθήνα: Νήσος, 509-532.
(2013) (σε συνεργασία με τη Ζ. Λιαλιούτη) ‘The Nazis Strike again’: the
concept of German occupation, party strategies and mass perceptions under the prism
of the Greek economic crisis, in C. Karner and B. Mertens (eds) The use and abuse of
memory: interpreting WWII in contemporary European politics, N. Jersey:
Transaction Publishers, 155-172.
(2011) Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην εποχή της «διακυβέρνησης»,
στο Ίδρυμα Σ. Καράγιωργας (επιμ.) Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα,
Πρακτικά 11ου Συνεδρίου, 476-498.
(2011) Προστασία από την επισφάλεια, ή επισφάλεια στην προστασία;
Αποκέντρωση και εργασιακές σχέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα από
την ΟΝΕ έως την κρίση, στο Β. Ιωακειμίδης (επιμ.) Κριτικές Προσεγγίσεις στην
ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα: διεθνής διάσταση, ιστορική
προέλευση, μελλοντικές τάσεις, Αθήνα: ΙΩΝ, 91-104.
(2009) (Σε συνεργασία με τον V. Ioakimides) Promoting labour well-being in
a ‘classless’ society: An initial examination of the unfulfilled prophecy, στο N.
Thompson and J. Bates (eds) Promoting workplace well-being: A critical approach,
London: Palgrave Macmilan, 203-221.
(2008) Ο μύθος του «τέλους της εργατικής τάξης» στο σύγχρονο περιβάλλον:
στοιχεία από δύο «κύματα» της European Social Survey (2002/2003 και 2004/5), στο
Γ., Κάλλας, Δ. Κονδύλη, και Γ. Καραγιάννης (επιμ.) Μεθοδολογικά ζητήματα και
ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Αθήνα: Ποταμός, 152-176.

9

2. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Working Papers:
(2018) Theorizing class and far right politics through a cultural materialist
framework: towards a new research agenda, Working Paper No 2, Hellenic Political
Science

Association,

January

2018,

διαθέσιμο

στην

ιστοσελίδα:

http://hpsa.gr/index.php/ekdoseis/keimena-ergasias
(2007) Στρατηγικές του Συνδικαλιστικού Κινήματος: η Συγκρουσιακή
Διάσταση – η περίπτωση του ΠΑΜΕ, Κείμενο Εργασίας στο Σεμινάριο για τις
Οργανώσεις Συμφερόντων στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα, Αθήνα 2007.
Reports:
(2015) Vocational training in the industrial zone of Piraeus: upskilling as a
collective response to labour market fragmentation?, στο ADAPT Bulletin, 13/1/2015,
διαθέσιμο

στην

ιστοσελίδα:

http://adapt.it/englishbulletin/wp/wp-

content/uploads/2016/01/giorgos_vocational-training.pdf
Βιβλιοκριτικές
(2013) Ο ρόλος των συνδικάτων και η οργανωτική τους υλικότητα.
Αναλύοντας το έργο του Gall, G. (ed) Union Revitalization in Advanced Economies:
Assessing the Contribution of Union Organizing. London: Palgrave Macmillan, 2009,
Επιστήμη και Κοινωνία, 30: 259-265.
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3. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (ενδεικτική λίστα):
Martinez-Cerda, J.F. and Sellens-Torrent, J. (2019) Towards a framework
for Lifelong E-Learning and employability, in Keengwe, J. and Byamukama, R. (eds.)
Handbook of Research on promoting high-order skills and global competencies in life
and work, Hershey PA: IGI Global, 245-265 [Bithymitris, G. (2017) Socio-cultural
aspects of neo-nationalism in crisis contexts: An empirical analysis of liminal
workers’ perceptions in Greece (2011-2015). Acta Politologica, 9 (1): 61-74].
Zervou, R. (2017) ‘Public spheres, counter public spheres ... and proletarian
public spheres: the case of Facebook group of the Hellenic Halyvourgia S.A. strikers
in Greece 2011-2012’, Estudos em Comunicação, 24 (17): 133-152 [“Union Militancy
during Economic Hardship: The Strike at the Greek Steel Company 'Hellenic
Halyvourgia'”, Employee Relations, 2016, Vol 38, Issue 3, pp. 373 – 389].
Eleftheriou, K. (2016) “Greek Radical Left Responses to the Crisis: Three
Types of Political Mobilization One Winner”, Chapter in Keith, Daniel, and Luke
March (eds) The European Radical Left: Past, Present, No Future?." Europe's
Radical Left: From Marginality to the Mainstream?, pp. 289-310 [“Union Militancy
during Economic Hardship: The Strike at the Greek Steel Company 'Hellenic
Halyvourgia'”, Employee Relations, 2016, Vol 38, Issue 3, pp. 373 – 389, (σε
συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη) “Implications of the Greek Crisis: Nationalism,
Enemy Stereotypes and the European Union”, in Boyka Stefanova (ed.), The
European Union beyond the Crisis: Evolving Governance, Contested Policies,
Disenchanted Publics, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York and London
2014, 249-268].
Hatzidaki, O. and Goutsos, D. (2017) “Introduction: The discourses of the
Greek crisis”, Chapter in Ourania Hatzidaki and Dionysis Goutsos (eds.) Greece in
Crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics perspectives, [Discourse
Approaches to Politics, Society and Culture 70], John Benjamin’s Publishing
Company. [(σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη) “Implications of the Greek Crisis:
Nationalism, Enemy Stereotypes and the European Union”, in Boyka Stefanova (ed.),
The European Union beyond the Crisis: Evolving Governance, Contested Policies,
Disenchanted Publics, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York and London
2014, 249-268.]
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Glynos, J. & Voutyras, S. (2016) Ideology as Blocked Mourning: Greek
National Identity in Times of Economic Crisis and Austerity, Journal of Political
Ideologies, 21 (3), pp. 201-224. ISSN 1356-9317 [(σε συνεργασία με την Ζ.
Λιαλιούτη), “‘The Nazis Strike Again’: the concept of the ‘German Enemy’, party
strategies and mass perceptions through the prism of the Greek economic crisis”, in
Christian Karner and Bram Mertens (eds.), The Use and Abuse of Memory:
Interpreting World War II in Contemporary European Politics, Transaction
Publishers 2013, 255-172]
Ness, I. & Cope, Z. (eds) (2016) The Palgrave Encyclopedia of Imperialism
and Anti-Imperialism, London: Palgrave Macmillan UK, pp. 249-469. [(σε
συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη), “‘The Nazis Strike Again’: the concept of the
‘German Enemy’, party strategies and mass perceptions through the prism of the
Greek economic crisis”, in Christian Karner and Bram Mertens (eds.), The Use and
Abuse of Memory: Interpreting World War II in Contemporary European Politics,
Transaction Publishers 2013, 255-172]
Guerra, S. (2017) Eurosceptic Voices: Beyond Party Systems, Across Civil
Society, στο Manuela Caiani, Simona Guerra (eds) Euroscepticism, Democracy and
the Media: Communicating Europe, Contesting Europe, London: Palgrave, pp 21-48.
[(σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη) “Implications of the Greek Crisis: Nationalism,
Enemy Stereotypes and the European Union”, in Boyka Stefanova (ed.), The
European Union beyond the Crisis: Evolving Governance, Contested Policies,
Disenchanted Publics, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York and London
2014, 249-268.]
Mansurov, T.Z., Penkovtsev, R.V. & Shibanova, N.A. (2016) Journal of
Economics and Economic Education Research, suppl. Special Issue 2; pp. 115-120.
[(σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη) “Implications of the Greek Crisis: Nationalism,
Enemy Stereotypes and the European Union”, in Boyka Stefanova (ed.), The
European Union beyond the Crisis: Evolving Governance, Contested Policies,
Disenchanted Publics, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York and London
2014, 249-268.]
Conti, N. & Memoli, V. (2016) One or Many EUs? στο Citizens, Europe and
the Media: Have New Media made Citizens more Eurosceptical?, Springer
International Publishing, pp. 47-68. [(σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη)
“Implications of the Greek Crisis: Nationalism, Enemy Stereotypes and the European
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Union”, in Boyka Stefanova (ed.), The European Union beyond the Crisis: Evolving
Governance, Contested Policies, Disenchanted Publics, Lexington Books, Lanham,
Boulder, New York and London 2014, 249-268.]
Forchtner, Bernhard (2016) Lessons from the Past? Introducing the
Rhetorics of Learning, Lessons from the Past?, Palgrave Macmillan, pp. 1-15. [(σε
συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη), “‘The Nazis Strike Again’: the concept of the
‘German Enemy’, party strategies and mass perceptions through the prism of the
Greek economic crisis”, in Christian Karner and Bram Mertens (eds.), The Use and
Abuse of Memory: Interpreting World War II in Contemporary European Politics,
Transaction Publishers 2013, 255-172]
Παπανικολόπουλος, Δ. (2016) Η δυναμική των εργατικών κινητοποιήσεων
την εποχή των Μνημονίων: από την παλίρροια στην άμπωτη, Μελέτες ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τχ.
45. [(2016) “Union Militancy during Economic Hardship: The Strike at the Greek
Steel Company 'Hellenic Halyvourgia'”, Employee Relations, Vol 38, Issue 3, pp. 373
– 389].
Παπανικολόπουλος, Δ. (2016) Η συνδικαλιστική δυναμική 2010-15,
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τχ. 232, σελ. 2-28. [(2016) “Union Militancy during Economic
Hardship: The Strike at the Greek Steel Company 'Hellenic Halyvourgia'”, Employee
Relations, Vol 38, Issue 3, pp. 373 – 389].
Θεοφιλόπουλος Θ. (2014) «Προδότες» και «Πατριώτες» στη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία – η άνοδος της εξτρεμιστικής δεξιάς. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της
Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας «Κοινωνικές ταυτότητες και κοινωνική συνοχή
Προκλήσεις και προοπτικές», σελ. 157–172.
Διαθέσιμο: http://works.bepress.com/thanasis-theofilopoulos/4/
Νικησιάνης, Ν. Σιώμος, Θ., Σταυρακάκης, Γ. & Δημητρούλια, Τ. (2016)
Λαϊκισμός εναντίον αντιλαϊκισμού στον ελληνικό Τύπο, 2014-2015, Σύγχρονα
Θέματα, τχ. 132-133, Ιανουάριος -Ιούνιος 2016, [(σε συνεργασία με την Ζ.
Λιαλιούτη) «Κρίση, Ηγεμονία και ΜΜΕ: το παράδειγμα ΣΚΑΪ/ Καθημερινής»,
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 40, Ιούλιος 2013, 139-173].
Ioakimidis, V. & Teloni, D.D. (2013) Greek social work and the neverending crisis of the welfare state, Critical and Radical Social Work, 1 (1), pp. 31-49.
(2011) [«Προστασία από την επισφάλεια, ή επισφάλεια στην προστασία;
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Αποκέντρωση και εργασιακές σχέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα από
την ΟΝΕ έως την κρίση», στο Ιωακειμίδης, Β. (επιμ.) Κριτικές Προσεγγίσεις στην
ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα: διεθνής διάσταση, ιστορική
προέλευση, μελλοντικές τάσεις, Αθήνα: ΙΩΝ, σελ. 91-104.]
Teloni, D.D. & Mantanika, R. (2013) This is a cage for migrants': the rise of
racism and the challenges for social work in the Greek context, Critical and Radical
Social Work, Volume 3, Number 2, August 2015, pp. 189-206(18). (2009) [(Σε
συνεργασία με τον Ioakimides, V.) “Promoting Labour Well-Being in a ‘Classless’
Society: an Initial Examination of the Unfulfilled Prophecy”, στο N. Thompson-J.
Bates (eds) Promoting Workplace Well-Being: A Critical Approach, Palgrave
Macmilan, pp. 203-221.]
Tsakatika, M., & Eleftheriou, C. (2013). The radical left's turn towards civil
society in Greece: one strategy, two paths. South European Society and
Politics, 18(1), pp. 81-99. [«Στρατηγικές του Συνδικαλιστικού Κινήματος: η
Συγκρουσιακή Διάσταση – η περίπτωση του ΠΑΜΕ», στο Σεμινάριο για τις
Οργανώσεις Συμφερόντων στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα, Αθήνα 2007].
Βούλγαρης, Γ. & Νικολακόπουλος, Η. (2014) Εισαγωγή, στο Βούλγαρης, Γ.
& Νικολακόπουλος, Η. (επιμ.), 2012: Ο διπλός εκλογικός σεισμός, Αθήνα: Θεμέλιο
[(σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη), “‘The Nazis Strike Again’: the concept of the
‘German Enemy’, party strategies and mass perceptions through the prism of the
Greek economic crisis”, in Christian Karner and Bram Mertens (eds.), The Use and
Abuse of Memory: Interpreting World War II in Contemporary European Politics,
Transaction Publishers 2013, 255-172]
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4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ενδεικτική λίστα):

ΣΥΝΕΔΡΙΑ –ΗΜΕΡΙΔΕΣ

(2018) (Σε συνεργασία με τον Π. Κουστένη) Τι νιώθουν οι τάξεις: Δομές του
αισθάνεσθαι στην Ελλάδα της κρίσης. Ημερίδα παρουσίασης ευρημάτων και
συμπερασμάτων που προκύπτουν για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών
(World Values Survey) ΕΚΚΕ - Διανέοσις, Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018.
(2018) (Σε συνεργασία με τους Π. Κουστένη και Χ. Τσέλιο) Class under
siege: Studying the spatial dimensions of the working-class vote in Piraeus and
Western Attica. 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society,
Lavrion, 12-15 April 2018.
(2018) (Σε συνεργασία με τους Α. Κόλλια, Α. Αναστασοπούλου και Ο.
Παπαδόπουλο) A spatial analysis of unemployed youth's vocational profiles in Attica.
11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Lavrion, 12-15
April 2018.
(2018) (Σε συνεργασία με τους Σ. Γκιάλη και Α. Σαρούκου) Interpretations
and analysis in the Greek crisis context. 11th International Conference of the Hellenic
Geographical Society, Lavrion, 12-15 April 2018.
(2018) Unionism in precarious zones: the case of the Metal Workers Union of
Attica. 6th Congress of the Hellenic Sociological Association, Athens, 29-31 March
2018.
(2017) (Σε συνεργασία με τον Ο. Παπαδόπουλο) Vocational habitus in liminal
contexts: the case of a Greek training voucher in Tourism sector. Ανακοίνωση στο
13th Conference of the European Sociological Association “(Un)Making Europe:
Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, Athens, 29 August – 1 September 2017.
(2017) (Σε συνεργασία με την Ζ. Λιαλιούτη) The battle for hegemony in the
midst of the economic crisis: Greek elites, national identity and Europe. Ανακοίνωση
στο 24th International Conference of Europeanists, Glasgow, July 12-14.
(2017) Class and national identity under negotiation: the case of the industrial
zone of Piraeus. Ανακοίνωση στο 5th Annual Conference, Greek Elections Public
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Opinion and Parties Group (GrEPOP) June 8 – June 9 2017, Panteion University of
Social & Political Sciences.
https://grepop.files.wordpress.com/2012/01/grepop_programme.pdf
(2016) Επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική & πιστοποίηση στη
βιομηχανική ζώνη του Πειραιά: η αναβάθμιση προσόντων ως συλλογική απάντηση
στην κρίση;. Ανακοίνωση στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής &
Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π), «Επαγγελµατική Αγωγή στην Ελλάδα και τον
κόσµο», 10-11 Δεκεμβρίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
(2016) Η Κοινωνική Διάσταση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε ένα
Πλαίσιο Πολυεπίπεδης Κρίσης. Ανακοίνωση στην Ημερίδα με τίτλο

«Βιώσιμη

Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα», που διοργανώθηκε από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, το Ελληνικό Περιφερειακό
Κέντρο Δράσης – GrRAC (http://iygu.ntua.gr/gr) και τον Δήμο Κορυδαλλού.
(2016) (σε συνεργασία με Ο. Παπαδόπουλο & Κ. Ελευθερίου) The Greek
tourist industry: Management strategies and workers’ mobilizations in times of crisis.
Ανακοίνωση στο συνέδριο του περιοδικού Work, Employment and Society (WES),
“Work in Crisis”, 6-8 September, University of Leeds.
(2016) The Greek trade union movement: representation gaps from post-junta
period to the crisis. Ανακοίνωση στο 1st International Conference in Contemporary
Social Sciences “Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives”,
10 - 12 June 2016, Rethymno.
(2016) Socio-cultural aspects of neo-nationalism in crisis contexts: an
empirical analysis of liminal workers’ perceptions in Greece (2011-2015).
Ανακοίνωση στο Συνέδριο INTERNATIONAL SOCIETY FOR INTELLECTUAL
HISTORY “RETHINKING EUROPE IN INTELLECTUAL HISTORY” 03-05 May
2016, Crete.
(2015) Vocational training in the industrial zone of Piraeus: upskilling as a
collective response to labour market fragmentation?. Ανακοίνωση στο 36th Annual
Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation
(IWPLMS), Athens, 22-24 June 2015.
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(2014) (σε συνεργασία με τον Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο) Μετασχηματισμοί
του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και η δοκιμασία της εκπροσώπησης.
Ανακοίνωση στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΕΠΕ, «Από τη μεταπολίτευση στην
κρίση Όψεις και προοπτικές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας», 18-20/12/2014.
(2013) Contentious trade unionism and class solidarity in the age of crisis; the
case of Greece. Lecture given in the context of the academic seminar Challenging
Europe’s austerity drive: responses from social movements, Durham University,
School of Applied Social Sciences, 1/7/2013,
https://www.dur.ac.uk/sass/events/events/?eventno=16374
(2013) (σε συνεργασία με την Ζηνοβία Λιαλιούτη) A nation under attack:
Perceptions of victimhood and enmity in the context of the Greek crisis. 11th ECPR
General Conference, Bordeaux 5-7/9/2013.
(2013) Contentious unionism and economic crisis context: An assessment on
the post-conflict situation at Greek Steel Company “Hellenic Halyvourgia” (H.H.),
International Association Strikes and Social Conflicts, 2nd Biannual Conference,
Dijon, 14-15 of May.
(2013) (σε συνεργασία με τον Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο) Όψεις της κρίσης
σε περιφερειακό επίπεδο: η αποτυχία των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων στην
περίπτωση της Λαυρεωτικής, Συνέδριο: Στη δίνη της Ελληνικής κρίσης: κόμματα,
θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες, Κέντρο Πολιτικών Ερευνών-Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 14-15/1/2013.
(2012) Συνδικαλισμός στις πύλες της φωτιάς και της κρίσης: Οι 272 μέρες
απεργίας στη Χαλυβουργία Ελλάδος, Διαρκές Σεμινάριο Κύκλου Συγκρουσιακής
Πολιτικής, 26/2/2012.
(2012) (σε συνεργασία με την Ζηνοβία Λιαλιούτη) ‘The Nazis Strike again’:
the concept of German occupation, party strategies and mass perceptions under the
prism of the Greek economic crisis», Nation states between memories of World War
II and contemporary European politics, University of Nottingham, 27-29 Ιουνίου
2012.
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5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
09/2018 – 08/2021: Ερευνητής στο Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου
Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης SoDaNet in Action με κωδ.
ΟΠΣ 5023637. Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δεδομένων και μεταδεδομένων της
υφιστάμενης υποδομής μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση νέου τύπου
δεδομένων (π.χ. τεκμήρια), νέων θεματικών δεδομένων προερχόμενων από τους
τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) και βασικών μεταδεδομένων που αφορούν
ερευνητικές συνιστώσες που δύναται να υφίστανται ανεξάρτητα από την έρευνα (π.χ.
όροι, ερωτήσεις, μεταβλητές, ταξινομήσεις).
02/2017 – 08/2018: Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Η εργατική ταυτότητα
υπό διαπραγμάτευση: Η περίπτωση του Δυτικού Πειραιά», χρηματοδοτούμενη από το
ΙΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος

«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /

Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020.
04/2015 – 03/2018: Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο ««Μετασχηματισμός
των εργατικών ταυτοτήτων στην περίπτωση του δυτικού Πειραιά», Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης & Ιστορίας.
03/2017 – 12/2017: National expert στο έργο του οργανισμού European
Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) “Apprenticeships for
adults” (Contract notice 2016/S 153-276539 ,

10/08/2016AO/DLE/RCDCR/

Apprenticeships _for_Adults /014/16), με συμβαλλόμενο τον ιταλικό φορέα
Fondazione Giacomo Brodolini (FGB).
06/2017 – 03/2018: National expert στο έργο του οργανισμού European
Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) “Governance of EU
skills anticipation and matching systems: in-depth country reviews AO/DSL/KPOULJVLOO/ skills-governance/ 005/16), με συμβαλλόμενο τον ιταλικό φορέα Fondazione
Giacomo Brodolini (FGB).
01/04/2014-30/11/2015: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Έργου
«CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή
στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του
ESFRI/2006», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ. Διάρκεια Σύμβασης: 20
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μήνες. Περιγραφή θέσης: Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων
ελληνικών συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.
1/2005-12/2006: Συνεργάτης της ερευνητικής ομάδας του Εθνικού και
Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου

Αθήνας

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος

«Πυθαγόρας» με αντικείμενο: «Οργανωμένα Συμφέροντα και Εκπροσώπηση στη
Μεταπολιτευτική Ελλάδα». Περιγραφή θέσης: εκπόνηση οδηγού συνέντευξης,
διενέργεια συνεντεύξεων, συλλογή και ταξινόμηση αρχειακού υλικού οργανώσεων
συμφερόντων.
Μάρτιος-Απρίλιος

2007:

Ερευνητής

στο

αρχείο

του

Συλλόγου

Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α.) την περίοδο ΜαρτίουΑπριλίου 2007 με συμμετοχή στο πρόγραμμα καταλογοποίησης, αρχειοθέτησης και
ψηφιοποίησης του αρχείου.
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6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μάιος – Νοέμβριος 2016: Συντονιστής Συμβούλων Σταδιοδρομίας στο έργο
«Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ EGF/ 2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΦΩΚΑΣ)».

Συνδικαιούχος

έργου:

Εθνική

Συνομοσπονδία

Εμπορίου

&

Επιχειρηματικότητας.
Ιούλιος – Νοέμβριος 2016: Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο
έργο «Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica
Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου
2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας». Συνδικαιούχος έργου:
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016: Υπεύθυνος έργου «Ανάπτυξη Συμμετοχικής
Μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη Xάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής
Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού DemoCU», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι
μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα,
γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το
Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2015: Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Επαγγελματική Κατάρτιση,
Συμβουλευτική

Υποστήριξη,

Πιστοποίηση

Τεχνικής

Ικανότητας

2.500

επαπειλούμενων με ανεργία, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, κυρίως των
βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου», το
οποίο υλοποιήθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Μάρτιος – Νοέμβριος 2013: Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο
έργο Επαγγελματική Συμβουλευτική - Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Ανέργων
και Επαπειλούμενων Ανέργων της Βιομηχανικής Ζώνης Πειραιά, σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.
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7. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2016-2017)

http://www.hpsa.gr/index.php/home/ds


Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (από 4/2008 μέχρι
και σήμερα).

http://www.kpepanteion.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:%CE%B4%CF%81%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AE%CF%84%C
F%81%CE%B7%CF%82&Itemid=167&lang=el


Συντονιστής (σε συνεργασία με τον Κ. Κανελλόπουλο) του ερευνητικού
σεμιναρίου του Δικτύου Μεθοδολογίας στην Πολιτική Επιστήμη (Άνοιξη
2017, έως σήμερα).



Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού



Μέλος του Advisory Board του ερευνητικού έργου “Cultural Pathways to
Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από το πρόγραμμα FP7.

http://cupesse.eu/consortium/policy-advisory-board/


Μέλος του Editorial Board του περιοδικού εργασιακών σχέσεων, ADAPT
International Bulletin.

http://adapt.it/englishbulletin/wp/list/
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8. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Υποτροφία ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος
Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Υποτροφία ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού 2004 – 2007.
Υποτροφία επίδοσης ΠΜΣ «Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας»
2003 – 2004.
Υποτροφία Ι.Κ.Υ για τη σειρά εισαγωγής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
& Ιστορίας.
Υποτροφία επίδοσης Ι.Κ.Υ για το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999.
Υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. λόγω άριστης επίδοσης κατά τη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών (1999-2003).
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

IV. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στοιχεία δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2017) Αγορά, Τάξη, Κοινωνία:
αναζητώντας την ταυτότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, Αθήνα: Gutenberg.
Περίληψη: Το βιβλίο επιχειρεί να συμβάλει στην συγκριτική προσέγγιση του
συνδικαλιστικού κινήματος, με ερωτήματα που φωτίζουν την πολυδιάστατη
ταυτότητα του εργατικού συνδικαλισμού από διαφορετικές γωνίες, μεθοδολογίες και
γνωστικές περιοχές. Στόχος του βιβλίου είναι η ανάδειξη ενός νέου ερευνητικού
προτάγματος, το οποίο μεταξύ άλλων, εντάσσει την ελληνική περίπτωση σε ένα
διεθνικό πλαίσιο ανάλυσης, δίνοντας έμφαση στον σύνθετο και δυναμικό χαρακτήρα
του αντικειμένου που μελετά.

Στοιχεία δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2011) Στρατηγικές του Συνδικαλιστικού
Κινήματος στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Η Περίπτωση του Μετάλλου,
Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Περίληψη: Βασικός σκοπός της διατριβής είναι η αναλυτική καταγραφή και
ερμηνεία των στρατηγικών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος στο
περιβάλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από το
1992 έως το 2008. Η μελέτη περίπτωσης του μετάλλου, επιλέγεται με κριτήρια την
οικονομική κρισιμότητα του κλάδου για την ελληνική βιομηχανία, την παραταξιακή
αντιπροσωπευτικότητα, τη γεωγραφική διασπορά, καθώς και την ποικιλία των
μορφών απασχόλησης στο εσωτερικό του κλάδου. Το εμπειρικό υλικό προέρχεται
από τρεις βασικές πηγές: α) έρευνα με ερωτηματολόγιο που διεξήχθη μεταξύ των
μελών των σωματείων του δείγματος, β) αρχειακό υλικό από τις οργανώσεις και
κυρίως την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), και γ)
αρχειακό υλικό από τον Τύπο της περιόδου 1992-2008.
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2. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ.
Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (υπό έκδοση) Νιώθοντας την τάξη: ταξικές
ταυτότητες, συναισθήματα και πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών.
Περίληψη: Με το παρόν άρθρο, εξετάζω τα συστατικά των ταξικών ταυτίσεων,
όπως εντοπίζονται στον λόγο των εργατοτεχνιτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης Περάματος, σε σχέση με παράγοντες, που είτε οδηγούν σε ισχυρές ταξικές
ταυτότητες, είτε σε υβριδικές ταυτότητες, οι οποίες συνάπτονται ευκολότερα με
εθνικιστικούς λόγους. Επικεντρώνοντας μόνο σε πυρηνικά στοιχεία της ταξικής
ταυτότητας, διερευνώ ως αναλυτικά διακριτούς τους παρακάτω παράγοντες
διαμόρφωσής της: α) την προδιάθεση του συνεντευξιαζόμενου απέναντι στο
επάγγελμά του, β) τις ταυτίσεις με το συνδικάτο, γ) τις πολιτικές στάσεις του, δ) τα
συναισθήματα που συνοδεύουν την αφηγηματικά κατασκευασμένη ταυτότητά του.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. και Κουστένης Π. (υπό έκδοση) Ταξικές
ταυτότητες και πολιτική συμπεριφορά: η περίπτωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης Περάματος, στο Χ., Βαρουξή, Ν., Γεωργαράκης, Μ., Κακεπάκη, Ν., Σαρρής,
Α., Τραμουντάνης, Ο., Τσακηρίδη, Χ., Τσέκερης, Ι. Τσίγκανου, (επιμ.) Το Πολιτικό
πορτραίτο της Ελλάδας. παλαιές και νέες διαιρετικές τομές, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
Περίληψη: Η επιλογή μας να διερευνήσουμε την πολιτική συμπεριφορά μιας
επαγγελματικά και χωρικά προσδιορισμένης εργατικής τάξης, σε μία οριακή για την
διαμόρφωση της ταυτότητάς της χωρο-κοινωνική συνθήκη, συνιστά μία απόπειρα με
τρεις στόχους: Πρώτον, στοχεύουμε να ιχνογραφήσουμε τη διείσδυση της Άκρας
Δεξιάς σε εργατικές περιοχές, συμβάλλοντας στη συζήτηση για τις προϋποθέσεις,
αλλά και τους σοβαρούς περιορισμούς του επιχειρήματος περί «προλεταριοποίησης»
των ακροδεξιών κομμάτων. Δεύτερον, στοχεύουμε να δούμε όψεις των δομικών
επικαθορισμών της τάξης, στο μεσο-επίπεδο μιας γεωγραφικής ενότητας (ευρύτερος
Πειραιάς, Δυτική Αττική) που περικλείει στο εσωτερικό της μία οριοθετημένη και
πολλαπλώς σημαντική τοπική αγορά εργασίας (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος – στο εξής Ζώνη). Τέλος, επιχειρούμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο
βάθος την ανάλυση για τους παράγοντες διαμόρφωσης και μετασχηματισμού των
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ταξικών ταυτοτήτων του πληθυσμού στόχου της Ζώνης, μελετώντας τις ιστορίες ζωής
που συλλέξαμε την περίοδο 2015-2018 μέσα από συνεντεύξεις με εργαζόμενους στον
ευρύτερο Πειραιά.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Bithymitris, G. (υπό έκδοση) Qualitative analysis of life
stories collected from Shipbuilding employees, στο M. Christodoulou (ed.) Emotions,
temporalities and working-class identities in the 21st century, New York: Nova
Science Publishers.
Περίληψη: Με το παρόν κείμενο, εξετάζονται οι ταξικές ταυτίσεις εργατοτεχνιτών
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, όπως προκύπτουν μέσα από τη
συλλογή και εξέταση ιστοριών ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συναισθήματα
που συνοδεύουν την αφηγηματικά κατασκευασμένη ταυτότητα των υποκειμένων, ενώ
συνεξετάζονται και παράγοντες όπως οι δεσμοί με το συνδικάτο του χώρου εργασίας,
αλλά και η επαγγελματική κουλτούρα.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2018) Μια ιδιότυπη σοσιαλδημοκρατική
συνδικαλιστική ταυτότητα: ΠΑΣΟΚ και συνδικάτα από τη μεταπολίτευση στην
κρίση, στο Χ. Τάσσης, και Β. Ασημακόπουλος (επιμ.) ΠΑΣΟΚ 1974 – 2017:
Πολιτική Οργάνωση, ιδεολογικές μετατοπίσεις, κυβερνητικές πολιτικές, Αθήνα:
Gutenberg, 134-161.
Περίληψη: Με το παρόν κείμενο εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ελληνικής σοσιαλδημοκρατικής συνδικαλιστικής ταυτότητας, όπως αποτυπώνονται
στη σχέση ΠΑΣΟΚ και συνδικάτων από τη μεταπολίτευση και εξής. Μελετώντας τον
μεταπολιτευτικό συνδικαλισμό ως προς τις τρεις μεγάλες μεταβατικές στιγμές του,
δηλαδή την ταξική στιγμή της πρώιμης μεταπολίτευσης, την κοινωνική-δικαιωματική
στιγμή της Αλλαγής (1981) και τη στιγμή του εξευρωπαϊσμού με σημείο αναφοράς το
1993, επιχειρούμε να δούμε την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στα συνδικάτα, υπό το
πρίσμα των μετασχηματισμών του σοσιαλδημοκρατικού συνδικαλισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρούμε ότι η υπόθεση περί «εξαιρετισμού» του ελληνικού
σοσιαλισμού, παρότι εμπειρικά τεκμηριωμένη ως προς συγκεκριμένες όψεις της,
δυσχεραίνει την ερμηνεία τόσο της πολυεπίπεδης κρίσης που μετέρχεται το
συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα σήμερα, όσο και της ανθεκτικότητας της
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επιρροής του ΠΑΣΟΚ στα συνδικάτα.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2018) Τα συνδικάτα: Διεκδίκηση,
διαπραγμάτευση, κοινωνικός διάλογος, συμμετοχή, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ.
Οικονόμου, Χ. Σκαμνάκης, Μ. Αγγελάκη (επιμ.) Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα:
Διόνικος, 547-565.
Περίληψη: Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι τα εργατικά συνδικάτα στις σύγχρονες
αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δείξει πως τα
συνδικάτα επηρέασαν και επηρεάζουν την διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών,
πως συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του σύγχρονου κοινωνικού κράτους και πως
συνεχίζουν να λειτουργούν ως πυλώνας παραγωγής κοινωνικών πολιτικών, ενίσχυσης
του κοινωνικού κράτους και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα,
επιχειρείται πρώτον, μια σύντομη επισκόπηση του θεσμού, της δημιουργίας και της
πορείας των συνδικάτων έως τις μέρες μας, δεύτερον, μία παρουσίαση των μέσων και
των δυνατοτήτων που μετήλθαν και μετέρχονται για την παραγωγή κοινωνικών
πολιτικών και τρίτον, μία σύντομη αναφορά στην ελληνική περίπτωση.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. και Κωτσονόπουλος, Λ., (2018)
Μετασχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση
μέχρι την κρίση: συνέχειες και ρήξεις, Επιθεώρηση Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης,
44 (1): 1-24
Περίληψη: Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία εναλλακτική περιοδολόγηση του
μεταπολιτευτικού συνδικαλισμού, επιλέγοντας πρώτον, να οριοθετήσουμε το θεσμικό
περιβάλλον υιοθετώντας μία δυναμική ανάγνωση της δομής εκπροσώπησης
συμφερόντων, δεύτερον να μελετήσουμε τον συνδικαλισμό ως προς τρεις στιγμές:
την ταξική στιγμή των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων ۠ την δικαιωματική στιγμή
της δεκαετίας του ’80 ۠ την ευρωπαϊκή στιγμή, η οποία σηματοδοτεί αναβάθμιση της
stricto sensu οικονομικής λειτουργίας, εις βάρος της πολιτικής-κοινωνικής. Ο
εργατικός ριζοσπαστισμός των αρχών της κρίσης, στερούμενος ενός συνεκτικού
εγχειρήματος αναζωογόνησης και όντας σε ένα εχθρικό περιβάλλον, αδυνατεί να
καταστεί ηγεμονικός, με αρνητικές συνέπειες και για τις τρεις λειτουργίες του
συνδικαλιστικού κινήματος (οικονομική, κοινωνική, πολιτική).
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Στοιχεία

Δημοσίευσης:

Μπιθυμήτρης,

Γ.

και

Παπαδόπουλος

Ο.

(2017)

«Μαθαίνοντας» την οριακότητα: η περίπτωση ενός προγράμματος κατάρτισης
ανέργων στον κλάδο Τουρισμού, στο Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.)
Κοινωνία, Ανεργία και Κοινωνική Αναπαραγωγή, Αθήνα: Gutenberg, 349-373.
Περίληψη: Όντας ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι, οι συμμετέχοντες στο υπό
εξέταση πρόγραμμα Voucher στον κλάδο του Τουρισμού, βιώνουν μία συνθήκη
οριακότητας στην οποία εκπαιδεύονται, συμμετέχοντας σε ενέργειες κατάρτισης,
συμβουλευτικής και πιστοποίησης, στον κατεξοχήν κλάδο μεταιχμιακών και
επισφαλών εργασιακών συνθηκών. Αναλύοντας περαιτέρω μία προηγούμενη
επεξεργασία, επιχειρούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην απόκλιση στόχου
και αποτελέσματος που εκδηλώνεται στην υλοποίηση μίας τυπικής δράσης που
εντάσσεται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: ενώ ο σκοπός συνίσταται στο
να εξοπλιστούν οι συμμετέχοντες με δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που θα τους
βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την επισφάλεια της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η
προώθηση και η θετική νοηματοδότηση του «πρωτεϊκού» εργαζόμενου, καταλήγει
τελικά στον εγκλωβισμό τους σε μία παρατεταμένη οριακότητα.

Στοιχεία Δημοσίευσης: (2017) Socio-cultural aspects of neo-nationalism in crisis
contexts: An empirical analysis of liminal workers’ perceptions in Greece (20112015), Acta Politologica, 9 (1): 61-74.
Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τα κοινωνιο-πολιτισμικά στοιχεία και την
υβριδικότητα των νέο-εθνικιστικών λόγων στο πλαίσιο της οριακότητας όπως
βιώνεται από δύο διαφορετικές εργατικές κοινότητες: της κοινότητας που
συγκροτείται γύρω από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνης του Πειραιά και της
απεργιακής κοινότητας στη Χαλυβουργία της Ελλάδας στην Ελευσίνα. Μέσω της
ανάλυσης υλικού συνεντεύξεων με μέλη των δύο κοινοτήτων, επιχειρούμε να
συμβάλουμε στην κατανόηση των διυποκειμενικών παραγόντων που διευκολύνουν, ή
αντίθετα αναστέλλουν τη δυναμική του νέο-εθνικιστικού λόγου. Για τον σκοπό αυτό,
υιοθετούμε το πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, εστιάζοντας σε συλλογικές
ταυτότητες και συγκεκριμένα, σε τρεις βασικούς «δομικούς λίθους» κοινωνιοπολιτισμικού περιεχομένου: τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια των υποκειμένων, τις
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συναισθηματικές δομές και τις ηθικές επιταγές. Τα ευρήματα που προέκυψαν,
συνδέονται με ερωτήματα σχετικά με τη σχέση έθνους και κοινωνικής τάξης και
θεωρούμε ότι συμβάλουν στην ερμηνεία της επιρροής της άκρας δεξιάς στην
εργατική τάξη.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Z. Lialiouti and G. Bithymitris (2017) A Nation under
attack: Perceptions of enmity and victimhood in the context of the Greek crisis,
National Identities, Special Issue: Dividing United Europe, 19 (1): 53-71.
Περίληψη: Το άρθρο υποστηρίζει ότι η οικονομική κρίση και οι προεκτάσεις της
συνιστούν ένα σημείο καμπής για την εθνική αυτοεικόνα και διερευνά την ιδεολογική
λειτουργία των ερμηνευτικών ρεπερτορίων που αφορούν την κρίση σε σχέση με την
αναπαραγωγή και την αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας. Μελετώντας τον
δημόσιο λόγο περί την κρίση κατά την περίοδο 2010-2013, με βάση το παράδειγμα
της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, διακρίνει δύο βασικά ερμηνευτικά ρεπερτόρια: το
ερμηνευτικό ρεπερτόριο της θυματοποίησης και εκείνο της (εθνικής) ενοχής.
Επισημαίνει, παράλληλα, ότι τα δύο αυτά αντιθετικά ρεπερτόρια συνυπάρχουν με
υβριδικές αφηγήσεις σχετικά με τα αίτια της κρίσης και τα χαρακτηριστικά της
εθνικής ταυτότητας, που συνδυάζουν στοιχεία και από το λόγο περί ενοχής και από το
λόγο περί θυματοποίησης. Ιδιαίτερα ως προς την τελευταία διάσταση, επισημαίνουμε
την κατασκευή της έννοιας του εξωτερικού εχθρού, με αιχμή το λόγο του
αντιγερμανισμού. Οι πολιτικές χρήσεις του ιστορικού παρελθόντος μελετώνται σε
συνάφεια με τις στρατηγικές των πολιτικών δρώντων σε συνθήκες μετασχηματισμού
του κομματικού συστήματος της Μεταπολίτευσης.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Bithymitris, G. (2016) Union militancy during economic
hardship: The strike at the Greek steel company “Hellenic Halyvourgia”, Employee
Relations. 38 (3): 373-389.
Περίληψη: Σε αυτήν τη μελέτη εξετάζονται οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης (σε
διάρκεια και σημασία) μεταπολιτευτικής εργοστασιακής απεργίας, η οποία διήρκησε
εννέα μήνες, από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως την 28η Ιουλίου του 2012. Στόχος μας
είναι να συμβάλουμε στην κατανόηση εργατικών κινητοποιήσεων που εγγράφονται
σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης κρίσης, αντλώντας εννοιολογήσεις από τη θεωρία
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κινητοποίησης πόρων, όπως και εν γένει από τη θεωρία του κοινωνικού κινήματος
(social movement theory). Γενικότερα, μας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο το
διεκδικητικό μήνυμα εναντίον των αναδιαρθρώσεων στο επίπεδο της βιομηχανικής
μονάδας, αλληλεπιδρά με τον ευρύτερο κύκλο διαμαρτυρίας εναντίον των πολιτικών
της

λιτότητας,

οι

προωθητικοί,

αλλά

και

ανασχετικοί

παράγοντες

της

αποτελεσματικής ανατροφοδότησης των δύο κύκλων. Το εμπειρικό υλικό της
μελέτης, προέρχεται από επιτόπια έρευνα, ημιδομημένες συνεντεύξεις, υλικό από τον
Τύπο και το διαδίκτυο.

Στοιχεία

Δημοσίευσης:

Bithymitris,

G.

(2016)

Collective

identity under

reconstruction: The case of West Piraeus (Greece), in C. Karner, and B. Weicht (eds.)
The commonalities of global crises, London: Palgrave Macmillan, 167-194.
Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη της συλλογικής ταυτότητας εργατών από τον
Δυτικό Πειραιά, διαπραγματεύομαι ένα θέμα το οποίο εντάσσεται σε μία ενότητα
μελετών μου για την εργατική ταυτότητα. Μέσα από την θεματική ανάλυση ενός
υλικού συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2013-2015 και με τη συνδρομή
και άλλων τεχνικών κοινωνικής έρευνας (focus groups, υλικό από Τύπο και
διαδίκτυο), αναδεικνύονται συλλογικές ταυτότητες που ενσωματώνουν υβριδικές
δομές νοσταλγίας και αλληλεγγύης. Κατ’ επέκταση, εξετάζεται η αντιφατική
συνύπαρξη στάσεων που εκτείνονται από τον εργατικό ριζοσπαστισμό και την ταξική
αλληλεγγύη, έως τον κυνισμό, τον εθνικισμό και τον κοινωνικό προστατευτισμό, σε
μία περιοχή χρόνιας βιομηχανικής αποδιάρθρωσης και αναδιάρθρωσης, που εισήλθε
βίαια στον κύκλο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Lialiouti, Z. and Bithymitris, G. (2014) Implications of the
Greek crisis: Nationalism, enemy stereotypes and the European Union, in B.
Stefanova (ed.) The European Union beyond the crisis: Evolving governance,
contested policies, disenchanted publics, Lexington Books: Lanham, Boulder, New
York and London, 249-268.
Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται όψεις των ιδεολογικών και πολιτικών
συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με έμφαση στο δημόσιο λόγο, τις
προσλήψεις της κοινής γνώμης, τη διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων και τις
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πολιτικές στρατηγικές, που αναπτύχθηκαν με επίκεντρο τις Ευρωεκλογές του 2014.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε τους μετασχηματισμούς στον ελληνικό εθνικισμό και
την ανάδυση και εξέλιξη της έννοιας του εξωτερικού εχθρού σε συνάρτηση με τις
παραπάνω διεργασίες, καθώς και τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στην πρόσληψη
από την ελληνική κοινή γνώμη της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. και Καφέ, Α. (2014) Η κρίση
εκπροσώπησης στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα πριν και μετά την οικονομική
κρίση: η περίπτωση των ανέργων και ευέλικτα απασχολούμενων, στο Σ. Σεφεριάδης
(επιμ.) Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: Προκλήσεις και Απειλές στον πρώιμο 21ο
αι., Αθήνα: Νήσος, 509-532.
Περίληψη: Με το παρόν κείμενο επαναφέρουμε τη συζήτηση για την κρίση στο
συνδικαλιστικό κίνημα και την αδυναμία του να συνδεθεί με κατηγορίες
εργαζόμενων που εμφάνιζαν αυξητικές τάσεις, ήδη πριν την οικονομική κρίση.
Εστιάζοντας την ανάλυσή μας στους ευέλικτα απασχολούμενους και στους ανέργους
στην Ελλάδα των δύο τελευταίων δεκαετιών, επιδιώκουμε: i) Να χαρτογραφήσουμε
κοινωνικά αυτές τις δύο κατηγορίες, ii) Να καταγράψουμε όψεις κοινωνικών και
πολιτικών στάσεων, μέσα από τη διαπραγμάτευση ερωτημάτων που ενδεχομένως να
συνδέονται με την πρόσληψη της κοινωνικής τους θέσης και τη συνδικαλιστική τους
εκπροσώπηση. Στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε αυτές τις τάσεις, αξιοποιούμε
πρωτογενή δεδομένα της
δευτερογενείς

επεξεργασίες

European Social Survey (round 1), καθώς και σε
των

εμπειρικών

δεδομένων

που

συγκεντρώνει

συστηματικά η ΕΛΣΤΑΤ.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2014) Εργατικές ταυτότητες υπό
διαπραγμάτευση: η περίπτωση του Δυτικού Πειραιά, στο Κυρίδης, Α. (επιμ.)
Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή: Προκλήσεις και Προοπτικές,
Ηλεκτρονικά Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, 400414.
Περίληψη: Το κείμενο αποτελεί μία εισαγωγή στην ερευνητική ενότητα για τη
διαπραγμάτευση της εργατικής ταυτότητας στον Δυτικό Πειραιά. Παρουσιάζεται το
θεωρητικό πλαίσιο (θεωρία συλλογικών ταυτοτήτων, θεωρία κοινωνικού κινήματος)
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η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και ορισμένα αρχικά ευρήματα που προέκυψαν
από τις αναλύσεις υλικού που προήλθε από τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων με εργάτες
της Ναπηγοεπισκευαστικής

Ζώνης του Περάματος και δευτερευόντως με

εργαζόμενους και ανέργους από άλλους κλάδους και οικονομικές δραστηριότητες.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Λιαλιούτη, Z. και Μπιθυμήτρης, Γ. (2013) Κρίση, Ηγεμονία
και ΜΜΕ: το παράδειγμα ΣΚΑΪ/ Καθημερινής, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής
Επιστήμης, 40, 139-173.
Περίληψη: Το άρθρο μελετά όψεις του δημόσιου λόγου, που επιχειρούσε να
ερμηνεύσει την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, εστιάζοντας στο λόγο που
διαμορφώθηκε από το δημοσιογραφικό όμιλο ΣΚΑΪ/Καθημερινής κατά την περίοδο
2010-2011. Κεντρική υπόθεση εργασίας του άρθρου είναι ότι πρόκειται για έναν
συνεκτικό λόγο, ο οποίος δομείται στους ακόλουθους νοηματικούς άξονες, α) την
απο-ιδεολογικοποίηση και τον αντίστοιχο εκφετιχισμό της αποτελεσματικότητας, β)
τον αντι-λαϊκισμό, γ) τον αντι-κομματισμό, δ) τον εθελοντισμό και την ιδιωτική
πρωτοβουλία ως ενδεδειγμένες απαντήσεις στην κρίση, που συμπυκνώνουν το
εγχείρημα αναθεώρησης του πυρήνα της σχέσης ιδιωτικού-δημοσίου. Κομβικής
σημασίας σε αυτό το εγχείρημα, όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση, είναι η
επανερμηνεία της Μεταπολίτευσης και η έμφαση στην κατανόηση του ελληνικού
κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού ως εξαιρετισμού και ως «παθογένειας».

Στοιχεία Δημοσίευσης: Lialiouti, Z. and Bithymitris, G. (2013) ‘The Nazis Strike
Again’: the concept of ‘the German Enemy’, party strategies and mass perceptions
through the prism of the Greek economic crisis, in C. Karner and B. Mertens (eds)
The Use and Abuse of Memory: Interpreting World War II in Contemporary
European Politics, New Brunswick and London: Transaction Publishers, 155-172.
Περίληψη: Έχοντας ως μεθοδολογικό άξονα την έννοια του «μυθότοπου»
(mythscape), η συμβολή αυτή ανασυγκροτεί το λόγο περί Γερμανικής Κατοχής, όπως
διαμορφώθηκε στην ελληνική δημόσια σφαίρα στα πρώτα χρόνια εκδήλωσης της
οικονομικής κρίσης (2010-2012), αναδεικνύοντας τόσο την ιστορικότητα της έννοιας
του Γερμανού εχθρού στην ελληνική περίπτωση, όσο και τις εργαλειακές χρήσεις της
στο πλαίσιο των στρατηγικών πολιτικής επικοινωνίας των κομματικών δρώντων. Το
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άρθρο εγγράφεται στην προβληματική για τις χρήσεις της μνήμης του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με αφετηρία το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου και με σημείο καμπής την οικονομική κρίση.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2011) Από τον ‘Eξευρωπαϊσμό από τα
πάνω’ στον ‘αποευρωπαϊσμό’ από τα κάτω; Όψεις της σχέσης συνδικαλιστικού
κινήματος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελληνική Επιθεώρηση Εταιρείας Πολιτικής
Επιστήμης, τχ. 38, Δεκέμβριος, 88-119.
Περίληψη: Στο κείμενο γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευθεί η φθίνουσα πορεία
της ευρωπαϊκής ιδέας στη συνείδηση της βάσης του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού
κινήματος. Εντάσσοντας τη στάση των συνδικάτων απέναντι στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση σε ένα συνολικότερο πλαίσιο στρατηγικής επιλογής, εξετάζονται οι
συνέπειες της αφοσίωσης των οργανωτικών συνδικαλιστικών ηγεσιών στους
θεσμικούς διακανονισμούς της ευρωπαϊκής ενοποίησης, σε σχέση με στάσεις και
προσλήψεις που διαμορφώνονται στο επίπεδο της βάσης. Τέλος, γίνεται μια απόπειρα
να παρουσιαστούν διεργασίες στο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα που συνιστούν
μια αντίθετη κίνηση, προς την κατεύθυνση του «απο-ευρωπαϊσμού», αυτή τη φορά
από τα κάτω.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2011) Προστασία από την επισφάλεια, ή
επισφάλεια στην προστασία; Αποκέντρωση και εργασιακές σχέσεις στις κοινωνικές
υπηρεσίες στην Ελλάδα από την ΟΝΕ έως την κρίση, στο Β. Ιωακειμίδης (επιμ.)
Κριτικές Προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα: διεθνής
διάσταση, ιστορική προέλευση, μελλοντικές τάσεις, Αθήνα: ΙΩΝ, 91-104.
Περίληψη: Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία χαρτογράφηση των μετατοπίσεων
στις εργασιακές σχέσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι),
με σημείο αναφοράς τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Η ελληνική περίπτωση
προσεγγίζεται υπό το πρίσμα αντίστοιχων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στη Βρετανία
των Νέων Εργατικών στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αν και το ενδιαφέρον μας
εστιάζεται στις αναδιαρθρώσεις που συνόδευσαν την εφαρμογή του νόμου 3852 «για
τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», θα επιδιώξουμε παράλληλα να σκιαγραφήσουμε το τοπίο
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των εργασιακών σχέσεων στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε
Δήμους και Περιφέρειες.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2011) Η εκπροσώπηση των εργαζομένων
στην εποχή της «διακυβέρνησης», στο Ίδρυμα Σ. Καράγιωργας (επιμ.) Δημοκρατία
και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα, Πρακτικά 11ου Συνεδρίου, Αθήνα: ΙΣΚ, 476498.
Περίληψη: Επιχειρώντας να ιχνογραφήσουμε την αντιφατική προσαρμογή των
συνδικάτων στα προτάγματα της «διακυβέρνησης», κινηθήκαμε σε δύο επίπεδα
ανάλυσης: α) στο ιστορικο-θεσμικό, όπου αναλύεται ο κυρίαρχος λόγος του
ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος σε συνάφεια με το θεσμικό περιβάλλον στο
οποίο αναπτύσσεται και β) στο λειτουργικό-οργανωσιακό όπου αναλύονται οι
μετασχηματισμοί που υφίσταται δομικά η ΓΣΕΕ καθώς προσαρμόζεται στο νέο ρόλο
του «υπεύθυνου» συνομιλητή, εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης και του κοινωνικού
διαλόγου.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Bithymitris G. and Ioakimides, V. (2009) Promoting labour
well-being in a ‘classless’ society: an initial examination of the unfulfilled prophecy,
στο N. Thompson and J. Bates (eds) Promoting workplace well-being: A critical
approach, London: Palgrave Macmilan, 203-221.
Περίληψη: Με το κεφάλαιο αυτό, επιχειρούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση για
την ποιότητα της εργασίας, στο σύγχρονο τοπίο των μεταβιομηχανικών οικονομιών.
Προσεγγίζοντας κριτικά το αισιόδοξο σενάριο σύμφωνα με το οποίο η εξασθένηση
της εργασιακής ταυτότητας (ως αίτιο και ταυτόχρονα αιτιατό της αντικατάστασης της
εργασίας, από το σταθερό κεφάλαιο) θα οδηγούσε σε ποιοτικότερο χρόνο για τους
ευέλικτα απασχολούμενους, εξετάζουμε την πρόσληψη του εργασιακού βίου, όπως
αποτυπώνεται μέσα από ποσοτικές έρευνες (European Social Survey) και ποιοτικές
έρευνες (μελέτη περίπτωσης επαγγελματιών της κοινωνικής πρόνοιας.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Μπιθυμήτρης, Γ. (2008) Ο μύθος του «τέλους της εργατικής
τάξης» στο σύγχρονο περιβάλλον: στοιχεία από δύο «κύματα» των European Social
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Survey (2002/2003 και 2004/5), στο Γ., Κάλλας, Δ. Κονδύλη, και Γ. Καραγιάννης
(επιμ.) Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών,
Αθήνα: Ποταμός, 152-176.
Περίληψη: Το κείμενο «εγκαινιάζει» μία ενότητα επεξεργασιών σχετικών με την
ποσοτική αποτύπωση της εργατικής τάξης στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις
προσλήψεις της ποιότητας της εργασίας από τους απασχολούμενους. Γίνεται μία
αρχική προσπάθεια να ανασκευαστεί το μεταβιομηχανικό επιχείρημα, σύμφωνα με το
οποίο οι αλλαγές τόσο στη βιομηχανικής οργάνωση της παραγωγής, όσο και στις
μορφές οργάνωσης της εργασίας, υπονομεύουν την αυτοκατανόηση των μισθωτών ως
διακριτής κοινωνικής τάξης, με διακριτά κοινωνικά συμφέροντα. Τα ποσοτικά
δεδομένα της μελέτης, προέρχονται από την European Social Survey.

Στοιχεία Δημοσίευσης: Bithymitris, G. (2008) Trade union strategies and the case of
the Greek metal sector: Theoretical and methodological concerns, International
Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (9): 37-48.
Περίληψη: Στο άρθρο αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας για τις στρατηγικές
του συνδικαλιστικού κινήματος στον κλάδο μετάλλου, δοκιμάζοντας κάποιες
υποθέσεις που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής.
Μέσα από μία βιβλιογραφική επισκόπηση του πεδίου της συνδικαλιστικής
αναζωογόνησης, επιχειρείται μία πρώτη ταξινόμηση των μέσων πίεσης που
μετέρχονται τα ελληνικά συνδικάτα κατά την περίοδο αναφοράς (1991-2007).
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3. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ενδεικτικά)

Working Papers:
Bithymitris, G. (2018) Theorizing class and far right politics through a cultural
materialist framework: towards a new research agenda, Hellenic Political Science
Association, Working Paper No.2, January 2018.
Περίληψη: Με το παρόν κείμενο εργασίας, προτείνεται μία νέα ερευνητική ατζέντα
για τη μελέτη των ταξικών ταυτοτήτων στο πεδίο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, και
συγκεκριμένα στη μελέτη της ακροδεξιάς ψήφου. Αξιοποιείται η προσέγγιση του
πολιτισμικού υλισμού (cultural materialism) με βασική αναφορά στο έργο του R.
Williams, αλλά και των επιγόνων της πολιτισμικής στροφής των δεκαετιών 1960 &
1970. Η μελέτη της εργατικής τάξης με μεθοδολογικά εργαλεία διαφορετικών
επιστημονικών πεδίων (κοινωνική πραξεολογία, κοινωνιολογία των συγκινήσεων,
ερμηνευτικές προσεγγίσεις, γεωγραφία της εργασίας), προτείνεται εδώ ως ένα
πολυεπιστημονικό ερευνητικό πλαίσιο που μπορεί να υπερβεί τις ανεπάρκειες τόσο
των μεταμοντέρνων «αρνητών» της τάξης, όσο και των.στρουκτουραλιστών
υπερασπιστών της. Το κατεπείγον μιας δυναμικής επανεμφάνισης της ταξικής
θεωρίας στη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, αναδεικνύεται από παραδείγματα
στρεβλώσεων στην ανάλυση της Άκρας Δεξιάς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το σκέλος της
«ζήτησης» (demand-side theories).

Γ. Μπιθυμήτρης, Στρατηγικές του συνδικαλιστικού κινήματος: η συγκρουσιακή
διάσταση – η περίπτωση του ΠΑΜΕ, στο Σεμινάριο για τις Οργανώσεις Συμφερόντων
στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα, Αθήνα 2007.
Περίληψη: Σύμφωνα με την γενικότερη υπόθεση εργασίας που ελέγχω, η κρίση του
συνδικαλισμού

(όχι

ως

απλό

παράγωγο

της

«αλλαγής

τεχνο-οικονομικού

παραδείγματος», αλλά ως συνισταμένη πολλών παραγόντων) και οι πολυώνυμοι
μετασχηματισμοί του, συνδέονται αιτιακά όχι μόνο με το οικονομικό περιβάλλον της
επιχείρησης, του κλάδου ή της οικονομίας, αλλά και το μοντέλο στρατηγικής που
υιοθετείται. Στόχος του κειμένου, είναι να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά
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ενός τύπου συνδικαλιστικής στρατηγικής και συγκεκριμένα της συγκρουσιακής
στρατηγικής (contentious) και να ελέγξει κατά πόσο το ΠΑΜΕ (Πανεργατικό
Αγωνιστικό Μέτωπο), εντάσσεται σε αυτόν.

Bithymitris, G. (2015) Vocational training in the industrial zone of Piraeus: upskilling
as a collective response to labour market fragmentation?, στο ADAPT Bulletin,
13/1/2015.
Περίληψη: Με το συγκεκριμένο report, γίνεται μία απόπειρα να συνοψισθεί μία
θετική εμπειρία συνδικαλιστικής παρέμβασης στη διαδικασία ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού στην βιομηχανική ζώνη του ευρύτερου Πειραιά. Πρόκειται για μια
περιοχή-στόχου με χρόνια προβλήματα αποβιομηχάνισης, και συμπτώματα βαθιάς
κοινωνικής κρίσης, όπου η εκπαιδευτική ακολουθία κατάρτιση-συμβουλευτικήπιστοποίηση, έφερε οφέλη σε δύο επίπεδα: α) στην αναβάθμιση προσόντων του
εργατικού δυναμικού και β) στη λειτουργία των συνδικάτων.
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Περίληψη: Παρουσιάζεται ο συλλογικός τόμος Union Revitalization in Advanced
Economies… επιμέλειας Gregor Gall, ο οποίος αποτελεί συμβολή στην μελέτη της
συνδικαλιστικής αναζωογόνησης σε διεθνές επίπεδο.
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