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Το Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα φιλοξενήσει το Διεθνές Συµπόσιο 
Assemblage Thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance µεταξύ 2 και 4 Ιουνίου 
2017. Επιστηµονική υπεύθυνη της διοργάνωσης του Συµποσίου είναι η κ. Ελένη 
Μπριασούλη, καθηγήτρια του Τµήµατος Γεωγραφίας. 
Το θέµα του Συµποσίου, Assemblage Thinking (το σκέπτεσθαι µε βάση την έννοια της 
συνάρθρωσης/σύµµειξης), αντιπροσωπεύει ένα εναλλακτικό προσανατολισµό στη 
θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευνα και µελέτη περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονοµικών, 
πολιτισµικών, θεσµικών, πολιτικών και άλλων ζητηµάτων, από όλο το φάσµα των 
επιστηµονικών περιοχών, που αποδίδει πιο πιστά την πολυπλοκότητα και τη δυναµική 
τους. Βασικός άξονας αυτού του προσανατολισµού είναι η θέση ότι ένα αντικείµενο 
µελέτης δεν είναι ένα προκαθορισµένο και δεδοµένο εκ των προτέρων όλον αλλά µια 
συνάρθρωση/σύµµειξη (assemblage), µια δυναµική και µοναδική οντότητα που 
αναδύεται µέσα από τις αλληλεπιδράσεις των ιδιαίτερων στοιχείων που αέναα 
συνέρχονται/συγκεντρώνονται στο χώρο και στο χρόνο και τη συγκροτούν. Οι νέοι 
τρόποι θεωρίας, ανάλυσης και εµπειρικών εφαρµογών που διαµορφώνονται µε βάση 
αυτόν τον προσανατολισµό κατευθύνουν σε διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων, 
διαχείρισης και διακυβέρνησης από το τοπικό µέχρι το παγκόσµιο επίπεδο. 
Κεντρικός οµιλητής και προσκεκληµένος είναι ο Δρ. Manuel DeLanda (διδάσκων στο 
Πανεπιστήµιο Princeton, ΗΠΑ), που θεωρείται ένας από τους κύριους ερµηνευτές του 
έργου των φιλοσόφων Deleuze και Guattari πάνω στο οποίο θεµελιώνεται το σκέπτεσθαι 
µέσω συναρθρώσεων/συµµείξεων, και µε ιδιαίτερη θεωρητική συµβολή στο αντικείµενο.  
Οι οµιλητές συγκροτούν µια πολύ-επιστηµονική οµάδα 30 έµπειρων επιστηµόνων από 
τρεις ηπείρους – Ευρώπη, Β. Αµερική, Ωκεανία – και οκτώ χώρες που θα παρουσιάσουν 
στο Διεθνές Συµπόσιο το σχετικό έργο τους. Η ποικιλία των εφαρµογών του σκέπτεσθαι 
και της θεωρίας των συναρθρώσεων/συµµείξεων αντανακλάται στα θέµατα αυτών των 



παρουσιάσεων που αφορούν σε γεωγραφία, αστικό και χωροταξικό σχεδιασµό, 
αρχιτεκτονική, οικολογία, κοινωνία-φύση, πολιτική, γεωπολιτική, βιοπολιτική, 
κοινωνιολογία, µετανάστευση, ΜΜΕ, αρχαιολογία και ανάλυση δεδοµένων. 
Κοινός στόχος της θεωρητικής και εφαρµοσµένης έρευνας που βασίζεται στην έννοια της 
συνάρθρωσης/σύµµειξης είναι η διαµόρφωση µιας προσέγγισης στην αντιµετώπιση των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονοµικών και άλλων ζητηµάτων που να 
οδηγεί σε εξατοµικευµένες ‘λύσεις’ διακυβέρνησης τους, λύσεις προσαρµοσµένες στις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, σε αντίθεση µε την κυρίαρχη πρακτική των γενικών 
λύσεων (OSFA – One Size Fits All) και των ‘καλών πρακτικών’ (best practices) που δεν 
αποβαίνουν πάντα αποτελεσµατικές. 
 
Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στις 3 και 4 Ιουνίου 2017. Η παρακολούθηση 
του Συµποσίου είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συµποσίου: 
http://assemblage-symposium.aegean.gr/ 
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