
  
 

 
 

Το ζργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  
και από τη Γενική Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ), με αρ. Σφμβαςησ Ζργου 729. 

Κάλεςμα για ςυμμετοχή ςε έρευνα για την παρένθετη μητρότητα 

Στα πλαύςια τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ HYFRESMO «Εθνογραφύα και/ωσ υπερκειμενικό 

μυθοπλαςύα: αναπαραςτϊςεισ παρϋνθετησ μητρότητασ» επιθυμούμε να ςυνομιλόςουμε με 

γυναύκεσ που ϋχουν ϋρθει οι ύδιεσ ςε επαφό με τη διαδικαςύα τησ παρϋνθετησ μητρότητασ, εύτε ωσ 

βιολογικϋσ εύτε ωσ κοινωνικϋσ μητϋρεσ. 

Η ϋρευνα ϋχει δύο βαςικούσ ςκοπούσ. Πρώτον, μϋςα από τη διεξαγωγό επιτόπιασ ϋρευνασ και 

μαγνητοφωνημϋνων ςυνεντεύξεων ςτοχεύει ςτο να εντοπύςει τα βαςικϊ ζητόματα που 

επαναπροςδιορύζονται από την πρακτικό τησ παρϋνθετησ μητρότητασ ςτην Ελλϊδα ςχετικϊ με τη 

ςυγγενειακϋσ ςχϋςεισ, τη γονεώκότητα, το ςώμα, τον ιατρικό λόγο κ.ϊ. Δεύτερον, ςτοχεύει ςτο να  

διερευνόςει θεωρητικϊ τη ςχϋςη εθνογραφικόσ και λογοτεχνικόσ γραφόσ και να καταςτόςει τα 

αποτελϋςματα των κοινωνικών ερευνών πιο προςιτϊ μϋςα από την γλώςςα τησ λογοτεχνύασ. Με 

την ενςωμϊτωςη του εθνογραφικού υλικού (φωτογραφύεσ, ςυνεντεύξεισ, επιςτημονικϊ κεύμενα 

και πορύςματα) πρόκειται να δημιουργηθούν ψηφιακϋσ ιςτορύεσ των ερευνητικών 

αποτελεςμϊτων με ενεργούσ ςυνδϋςμουσ, ώςτε να μπορούν να διαβαςτούν και να ςχολιαςτούν 

διαδικτυακϊ από ερευνητϋσ, παρϋνεθετεσ μητϋρεσ και το ευρύτερο κοινό. Η εξοικεύωςη των μη 

ειδικών ακροατηρύων με ϋννοιεσ και οπτικϋσ των κοινωνικών επιςτημών αποτελεύ εντϋλει τον 

ςημαντικότερο αντύκτυπο του ερευνητικού ϋργου ςτην κοινωνύα.  

Οι ςυνεντεύξεισ θα αξιοποιηθούν αποκλειςτικϊ ςτα πλαύςια του ερευνητικού προγρϊμματοσ 

HYFRESMO, ϋπειτα από τη ρητό ςυγκατϊθεςη των ςυμμετεχουςών. Οι ςυνεντεύξεισ θα εύναι 

ανώνυμεσ και για τη χρόςη τουσ από το πρόγραμμα θα χρηςιμοποιηθούν ψευδώνυμα. 

Τα παρϊγωγα τησ μελϋτησ αποτελούνται από μυθοπλαςτικϊ διηγόματα βαςιςμϋνα ςτην ϋρευνα 

πεδύου, τα οπούα θα παρουςιαςτούν ςε υπερκειμενικό μορφό (ςτα Αγγλικϊ και ςτα Ελληνικϊ) 

μϋςα ςε ειδικϊ ςχεδιαςμϋνη διαδικτυακό πλατφόρμα, καθώσ και επιςτημονικϊ ϊρθρα που θα 

περιγρϊφουν τον θεωρητικό προςανατολιςμό και τα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ. 

Την διετό αυτό επιςτημονικό ϋρευνα, η οπούα χρηματοδοτεύται από το ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. (Ελληνικό 

Ίδρυμα Έρευνασ και Καινοτομύασ), πραγματοποιεύ το Τμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ ςτο 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών με Επιςτημονικϊ Υπεύθυνη την Δρ. 

Άννα Αποςτολύδου.  

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για την ϋρευνα μπορεύτε να βρεύτε ςτον διαδικτυακό τόπο 

https://www.digitalmother.net/, ενώ για τυχόν απορύεσ/ερωτόςεισ/διευκρινόςεισ μπορεύτε να 

επικοινωνόςετε μαζύ μασ ςτα τηλϋφωνα 6937128073 & 6973451124 ό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

digital.motherhood@gmail.com  

Φιλικϊ, 

 

Άννα Αποςτολίδου & Ήβη Δαςκαλάκη 

Μεταδιδακτορικϋσ Ερευνότριεσ του προγρϊμματοσ HYFRESMO 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών 
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