
Σχετικά με εμένα:

Όνομα: Δέσποινα Παπαβραμίδου

Σπουδές:θεολογικές/κοινωνιολογικές

Ομιλούμενες γλώσσες:Αγγλικά/Ιταλικά

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ταυτότητες 
(θρησκευτικές και μειονοτικές-γλωσσικές)
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Σχετικά με εμένα:

• Τρέχουσα κατάσταση Σπουδών: 

Υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

• Τρέχουσα κατάσταση Απασχόλησης: 

Διδασκαλία των Ελληνικών ως ξένη γλώσσα. 

Μεταφράσεις από τα ιταλικά στα ελληνικά. 
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Συμμετοχή στα προγράμματα 
Erasmus+

2015-2016

• Διάρκεια: Ακαδημαϊκό έτος.

• Σπουδές Κοινωνιολογίας (προπτυχιακό)

• Καταντζάρο Καλαβρίας (Ιταλία).

• Πανεπιστήμιο: Magna Graecia (Μεγάλη 
Ελλάδα).

• Επιλογή τόπου: θετική εμπειρία του κ. Αντώνη 
Παπαρίζου(καθηγητή Κοινωνιολογίας).

• Πραγματοποιήση ενός ονείρου ζωής.

3



Συμμετοχή στα προγράμματα 
Erasmus+

2019-2020

• Διάρκεια: 6μηνο. 

• Σπουδές Κοινωνιολογίας (διδακτορικό).

• Καταντζάρο Καλαβρίας (Ιταλία).

• Πανεπιστήμιο Magna Graecia (Μεγάλη Ελλάδα).

• Επιλογή τόπου: Επιτόπια ποιοτική έρευνα στους 
κατοίκους των ελληνοφώνων  χωριών της Καλαβρίας. 

• Επιλογή έρευνας: η ιδέα γεννιέται από μια συζήτηση 
με τον συνάδελφο κ. Δημήτρη Παπαντωνίου. 
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Συμμετοχή στα προγράμματα 
Erasmus+
2019-2020

• Διάρκεια: 6μηνο. 
• Πρακτική άσκηση: Διαπανεπιστημιακό 

ερευνητικό κέντρο για υγιή και ενεργό γήρανση 
(Inter-University Reasearch Center for Healthy 
and Active Ageing).

• Καταντζάρο Καλαβρίας (Ιταλία).
• Πανεπιστήμιο Magna Graecia (Μεγάλη Ελλάδα).
• Επιλογή: Δυνατότητα συνέχισης της 

διδακτορικής διατριβής. 
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Οφέλη από την συμμετοχή στα 
προγράμματα Erasmus+

• Οικονομικά (υποτροφία).
• Στήριξη από το γραφείο Erasmus Αθηνών 

(θεσμική και ηθική). 
• Διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός. 
• Ανάπτυξη γλωσσικών, επικοινωνιακών και 

συνεργατικών δεξιοτήτων. 
• Συνεργασία και στήριξη με τον Ιταλό καθηγητή κ. 

Guido Giarelli και την διδάκτορα κ. Anna Trapasso
σε όλα τα στάδια της έρευνας και μετά το πέρας 
των προγραμμάτων. 
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Οφέλη από την συμμετοχή στα 
προγράμματα Erasmus+

• Μέσω της ιδιότητας της ερευνήτριας που 
πραγματοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ διευκολύνθηκε 
το ερευνητικό μου έργο τόσο ως προς την πρόσβαση 
μου σε:

 Βιβλιογραφικό υλικό.

 Συνέδρια, ημερίδες.

Πολιτιστικούς συλλόγους ελληνοφώνων της 
Καλαβρίας. 

 Καθηγητές πανεπιστημίου, μελετητές, συγγραφείς 
και φορείς της γκρεκάνικης κουλτούρας.
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Δυσκολίες 

• Κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του 
κορωνοϊού:

 Βίωσα μια αναδίπλωση προς τα «έσω» της κοινωνίας 
στην οποία ζω, που είχε ως αντίκτυπο:

 Αφενός, την μη ομαλή εξέλιξη της ερευνητικής μου 
πορείας.

 Αφετέρου, την απομάκρυνση μου από το σπίτι που 
νοίκιαζα στην Μπόβα Μαρίνα ακόμα και μέσω της 
χρήσης απειλών από την πλευρά της σπιτονοικοκυράς, 
γεγονός που αποτέλεσε για εμένα μια τραυματική 
εμπειρία με το αντίστοιχο ψυχολογικό κόστος. 
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Προσωπική εκτίμηση 

• Με βάση την προσωπική μου αντίληψη από την εμπειρία 
που είχα ζώντας σε ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της 
Καλαβρίας στην Ιταλία, θα έλεγα ότι, στην συγκεκριμένη 
περίοδο κρίσης:

 Ένα μεγάλο μέρος του εντόπιου πληθυσμού στράφηκε 
στον κύκλο των «δικών» του ανθρώπων (κυρίως 
οικογενειακό).

 Ένα ελάχιστο ποσοστό στράφηκε στον εθελοντισμό ως 
διέξοδο (πέρα από όσους ήδη τον ασκούσαν και πριν από 
αυτήν και συνέχιζαν να τον ασκούν και έπειτα). 

 Ο, μέχρι εχθές, «αδερφός» μετατράπηκε, αυτομάτως, σε 
ξένος, αφού, δεν συμπεριλαμβάνονταν, πλέον, στον κύκλο 
των «δικών» ανθρώπων.  
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Προσωπική εκτίμηση 

• Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι, σε περιόδους κρίσεων, 
είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε στις κοινωνίες 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο:

Να αναπτύσσονται πράξεις και συμπεριφορές 
αλτρουϊσμού, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. 

Όπως και να αναδύονται εκκολαπτόμενες ή ήδη 
προϋπάρχουσες παθογένειες παντοειδούς τύπου 
που ενυπάρχουν στον εσωτερικό πυρήνα των 
κοινωνιών. 
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Ευχαριστίες 

• Το ΕΚΤ και το ΙΚΥ, τους οργανωτές της ημερίδας 
και τους οργανωτικούς φορείς.

• Tο γραφείο Erasmus του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Καταντζάρο. 

• Όλους τους καθηγητές μου Έλληνες και Ιταλούς. 

• Όλους τους Έλληνες και ξένους φίλους μου. 

• Την οικογένεια μου. 

• Τον σύντροφό μου.  
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Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που 
μου αφιερώσατε!
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