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πληροΦοριεσ

ινστιτουτο ιστοριΚΩν ερευνΩν / εΘνιΚο ιΔρυμα ερευνΩν
Βασ. Κωνσταντίνου 48, αθήνα, τηλέφωνο: 210 7273566, 210 7273567 

τηλεομοιοτυπία: 210 7246212, ηλεκτρονική διεύθυνση: iie@eie.gr



το ινστιτούτο ιστορικών ερευνών του εθνικού ιδρύματος ερευνών 
διοργανώνει και αυτό το καλοκαίρι, για τριακοστό δεύτερο χρόνο, τα 
σεμινάρια της ερμούπολης, από την Δευτέρα 4 ιουλίου έως την τρίτη 
12 ιουλίου με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία των ΓαΚ 
– αρχεία νομού Κυκλάδων.

Ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων: πρωί 9:30-13:30, απόγευμα 18:30-
21:00. τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στην κεντρική αίθουσα του 
κτιρίου των ΓαΚ - αρχεία νομού Κυκλάδων (πλατεία Mιαούλη), στην 
αίθουσα «παρθενών» του πανεπιστημίου αιγαίου και στο Βιομηχανικό 
μουσείο ερμούπολης.

οι διοργανωτές των σεμιναρίων ερμούπολης ευχαριστούν θερμά το 
Κληροδότημα Δημητρίου και λιλίκας μωραΐτη σύρου, και ξεχωριστά 
τον πρόεδρό του κ. Φίλιππο μωραΐτη για την οικονομική συνδρομή 
στη διοργάνωση των σεμιναρίων. ευχαριστούν επίσης το πανεπιστήμιο 
αιγαίου και το Βιομηχανικό μουσείο ερμούπολης για την παραχώρηση 
χώρων τους για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.
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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2016

Δευτέρα, 4 ιουλίου απόγευμα - τρίτη, 5 ιουλίου απόγευμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

τετάρτη, 6 ιουλίου πρωί
ΨΗφΙδΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡμΟυπΟΛΗΣ

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων) 

τετάρτη, 6 ιουλίου απόγευμα - πέμπτη, 7 ιουλίου πρωί
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟυ ΕμπΟΡΙΟυ, 20ός-21ος ΑΙΩΝΑΣ

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

πέμπτη, 7 ιουλίου απόγευμα
προβολή του ντοκιμαντέρ «Emery Tales»

(Βιομηχανικό μουσείο ερμούπολης)

παρασκευή, 8 ιουλίου πρωί - σάββατο, 9 ιουλίου πρωί
NATURE(S), HUMANS AND GOD(S) REPRESENTATIONS

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

παρασκευή, 8 ιουλίου πρωί - Κυριακή, 10 ιουλίου πρωί
ΚΑΙΝΟΤΟμΙΑ ΚΑΙ ΕπΙΧΕΙΡΗμΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ υπΟδΟμΕΣ,

δΙΚΤυΑ ΚΑΙ υπΗΡΕΣΙΕΣ
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου (κτίριο παλαιού 1ου Γυμνασίου σύρου) 

σάββατο, 9 ιουλίου απόγευμα - Κυριακή, 10 ιουλίου απόγευμα
πΟΛΙΤΙΣμΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗμΕΡΙΝΕΣ πΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΗ δΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟυ ᾽60: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΚΟυΛΤΟυΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Δευτέρα, 11 ιουλίου πρωί - τρίτη, 12 ιουλίου πρωί
«Η ΟμΟΝΟΙΑ ΧΤΙΖΕΙ ΣπΙΤΙΑ ΚΑΙ Η δΙΧΟΝΟΙΑ ΤΑ ΧΑΛΑ»

ΑΝΙΧΝΕυΟΝΤΑΣ ΤΗ δΙΑδΡΟμΗ ΕΝΟΣ ΣΧΗμΑΤΟΣ
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

δευτέρα, 4 Ιουλίου απόγευμα
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Επιμελητές σεμιναρίου: Γιάννης Βούλγαρης, μάνος ματσαγγάνης, 
παναγής παναγιωτόπουλος

Οικονομία: Αποτίμηση, προοπτικές, μεταρρυθμίσεις 
για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Συντονιστής
μάνος ματσαγγάνης

Συμμετέχουν 
τασοσ Γιαννιτσησ (εΚπα)

αριστοσ Δοξιαδησ (Openfund)
Γιαννησ Καλογηρου (εμπ)
Γιωργοσ παγουλατοσ (οπα)

Παρεμβαίνουν
σαραντησ λωλοσ (πάντειο πανεπιστήμιο)

Βασιλησ πεσμαζογλου (πανεπιστήμιο πελοποννήσου)
αχιλλεασ μητσοσ (πανεπιστήμιο αιγαίου)

μιχαλησ πατερασ (Common Progress Co Na S.A.)
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Τρίτη, 5 Ιουλίου πρωί

πολιτική και Ιδεολογία (Ι): Κρίση αντιπροσώπευσης, 
αντιμνημονιακός ριζοσπαστισμός και «προσαρμογή»

Συντονιστής
Γιάννης Βούλγαρης

Συμμετέχουν
στρατοσ Φαναρασ (Metron Analysis)

Βασιλικη Γεωργιαδου (πάντειο πανεπιστήμιο)
ανδρεασ πανταζοπουλοσ (απΘ)

Γιαννησ μπαλαμπανιδησ (Κπε, πάντειο πανεπιστήμιο)
Κατερινα λαμπρινου (Κπε, πάντειο πανεπιστήμιο)

Δημητρησ σωτηροπουλοσ (εΚπα)
αναστασια Καφε (Κπε, πάντειο πανεπιστήμιο)
Γιαννησ Βουλγαρησ (πάντειο πανεπιστήμιο)

ελληνιΚη Κριση: οΨεισ Και τασεισ
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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Τρίτη, 5 Ιουλίου απόγευμα

πολιτική και Ιδεολογία (ΙΙ): πολιτισμικές διεργασίες
στη διάρκεια της κρίσης

Συντονιστής
παναγής παναγιωτόπουλος (εΚπα)

Συμμετέχουν
Βασιλησ Βαμβακασ (απΘ)
μαρια τοπαλη (εΚΚε)

ελισαβετ Κοτζια (κριτικός λογοτεχνίας) 
Κατερινα σχοινα (κριτικός λογοτεχνίας) 

Κωστησ Κωστησ (εΚπα)
Χριστινα αγριαντωνη (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
μανοσ ματσαγγανησ (πανεπιστήμιο μιλάνου)
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ΨΗφΙδΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡμΟυπΟΛΗΣ

Τετάρτη, 6 Ιουλίου πρωί
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

ελενη λουκου, αριαδνη νερουλιδη, Véronique Ginouvès 
(Phonothèque de la Maison Méditerranéenne de Science de l’Homme)
Αφηγήσεις Μικρασιατών προσφύγων στη Σύρο: επεξεργασία και 

αξιοποίηση μιας συλλογής προφορικών μαρτυριών σε δύο γλώσσες

Χρηστοσ λουκοσ (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Αναζητώντας τους τυπογράφους της Ερμούπολης-Σύρου 

(19ος και 20ός αιώνας)
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟυ ΕμπΟΡΙΟυ, 20ός-21ος ΑΙΩΝΑΣ 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου απόγευμα
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Επιμέλεια σεμιναρίου: μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου

Συντονίστρια: λυδία σαπουνάκη-Δρακάκη (πάντειο πανεπιστήμιο)

νικοσ ποταμιανοσ (μεταδιδ. ερευνητής, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο 

στις αρχές του 20ού αιώνα

Κωστασ Κατσουδασ (υποψ. δρ. πάντειο πανεπιστήμιο)
Χωρίς καφέ, χωρίς ζάχαρη: Οι καφεπώλες της Αθήνας, 1941-1945

ηλιασ Καφαογλου (συγγραφέας-δημοσιογράφος)
Η εμπορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα, 1900-1940
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πέμπτη, 7 Ιουλίου πρωί

Συντονίστρια: μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (ιιε/EIE)

λυδια σαπουνακη-Δρακακη (πάντειο πανεπιστήμιο) / 
μαρια λουϊζα τζογια-μοατσου (υποψ. δρ. πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Η ίδρυση αυτομάτων υπερπαντοπωλείων εις την Ελλάδα. 
Η περίπτωση του σουπερμάρκετ Θανόπουλος (1930-1970)

Φιλιπποσ Γκεκασ (γεωγράφος, μτπχ. φοιτητής UBC)
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου - Η απάντηση του παραδοσιακού λιανικού 

εμπορίου στην πρόκληση των κλειστών εμπορικών κέντρων

ιρισ πολυζου (δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας, EFA)
Όψεις του εμπορίου των μεταναστών στο αθηναϊκό κέντρο-πόλης

στις αρχές του 21ου αιώνα

μαρια Χριστινα Χατζηιωαννου (ιιε/ειε)
H ιστορία του λιανικού εμπορίου: Μια νέα θεματική στην ελληνική 

ιστοριογραφία;

ιστοριεσ λιανιΚου εμποριου, 20ός-21ος αιΩνασ
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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πέμπτη, 7 Ιουλίου απόγευμα
(Βιομηχανικό μουσείο ερμούπολης)

ώρα 8.30
προβολή του ντοκιμαντέρ

της σουζάνε μπάουσινγκερ και του στέλιου ευσταθόπουλου

«Emery Tales»
Ένα ντοκιμαντέρ για τα σμυριδοχώρια της νάξου

παραγωγή Faos tv productions
διάρκεια 65΄

μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς
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NATURE(S), HUMANS AND GOD(S)
REPRESENTATIONS

Organized by the Commission on Science and Literature, DHST/IUHST 
Co-organized by: School of Humanities / Hellenic Open University 

SOW Project, Institute of Historical Research/NHRF

παρασκευή, 8 Ιουλίου πρωί
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Επιμέλεια σεμιναρίου: George N. Vlahakis, Kostas Tampakis

Rosemary Lucadou-Wells, John F. Bourke 
(Independent Scholars)

Colonial Writers: the Reports of the Van Diemen’s Land Commissioners

Maria Terdimou (Hellenic Open University)
Harmony in Science 

Bertrand Guillaume (Max Planck Institute for the History of Science)
Epistémologie de la figure de l’homme-démiurgique chez Jules Verne

 
Luis Montiel Llorente (Universidad Compluteuse de Madrid)

Romantic Kybele: Elements, Humans ad the meter theon in E.T. Hoffmann 
“The mines of Falun”

Flora Paparou (Secondary Education)
Myth, Nature and the Nature of Science 

in Jules Verne’s Journey to the Center of the Earth 

Georgia Manoli (Greek Open University-Studies in Greek Civilization 
Graduate)

Sci-Fi Genre in the 21st century. 
The Physical Body in Michalis Manolios’ short story Aethra
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παρασκευή, 8 Ιουλίου απόγευμα

Giorgos Asimomitis (Independent Scholar)
I am the other 

Roula Tsitouri (Panteion University)
European Theocracy and Baroque Theater 

Mαρινα Γρηγοροπουλου (πανεπιστήμιο πελοποννήσου)
«Κοινόν θέμα, ο άνθρωπος»: λογοτεχνία και επιστήμη στη σκέψη 

του Παύλου Νιρβάνα 

Γιωργοσ Χουλιαρασ (Independent Scholar)
Το μυστήριο της Δημιουργίας. Φύση Άνθρωπος και θεοί 

στο χώρο και το χρόνο της επιστήμης και της λογοτεχνίας 

ευαγγελια πανου (εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας εκπαίδευσης)
Η σημασία της Θεϊκής επίκλησης για την περιγραφή των ουράνιων 

φαινομένων στο έργο του Αράτου «Φαινόμενα και Διοσημεία»

ιουλιανη Βρουτση (εΚπα)
Η δι’ επιστήμης χρονογραφηματική αναπαράσταση 

της ανθρώπινης φύσης. 
Μια ειρωνική θέαση της επιστήμης μέσα από τη λογοτεχνία 

εφη λαμπροπουλου (εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας εκπαίδευσης)
Το τρίγωνο Άνθρωπος-Φύση-Θεοί στη λογοτεχνία του Φανταστικού - 

Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ (1890-1937)
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Σάββατο, 9 Ιουλίου πρωί

Kostas Tampakis (IHR/NHRF)
Messianic language and patriotic science

The case of early modern Greece (1830-1930)

Argyro Loukaki (Hellenic Open University)
Nature, the Divine, and its Abodes in Papadiamantis 

Marie Cazabam-Mazerolles (Université de Poitiers & Harvard 
University))

Jim Grace’s Being Dead: Re-enchanting the World and the Human Condition 
in the Absense of God, but with Darwin 

George N. Vlahakis (Hellenic Open University)
Epilogue 

NATURE(S), HUMANS AND GOD(S)
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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ΚΑΙΝΟΤΟμΙΑ ΚΑΙ ΕπΙΧΕΙΡΗμΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΕ υπΟδΟμΕΣ, δΙΚΤυΑ ΚΑΙ υπΗΡΕΣΙΕΣ

ομάδα για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της 
Κοινωνίας της πληροφορίας (INFOSTRAG - www.infostrag.gr) του εργαστηρίου 

Βιομηχανικής και ενεργειακής οικονομίας του εμπ 

Επιμέλεια Σεμιναρίου
Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Άγγελος τσακανίκας, 

παναγιώτης παναγιωτόπουλος

παρασκευή, 8 Ιουλίου πρωί 
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου

Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 
στο περιβάλλον της κρίσης. Ευκαιρία ή πολυτέλεια;

Συντονιστής: Άγγελος τσακανίκας

Γιαννησ Καλογηρου (εμπ)
Το οικοσύστημα της παραγωγής και της καινοτομίας στην ελληνική 

οικονομία: ελλείποντες κρίκοι, ασθενείς διασυνδέσεις 
και αναπτυξιακές δυνατότητες

ευαγγελοσ σιωκασ (επινοΩ-εμπ), Γιωργοσ σιωκασ (εμπ) 
Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

αγγελοσ τσακανικασ (εμπ-ιοΒε) 
Πόση και ποια επιχειρηματικότητα χρειαζόμαστε;

ευη σαχινη (εΚτ) 
Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης

νικοσ Καραμπεκιοσ (εΚτ), ευη σαχινη (εΚτ) 
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα

στα χρόνια της κρίσης, 2011-2015

νικοσ Κανελλοσ (εμπ) 
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση 

στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας: Μια εμπειρική προσέγγιση
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παρασκευή, 8 Ιουλίου απόγευμα 

Ένα νέο Στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ευφυών πόλεων

Συντονιστής: πέτρος Καβάσαλης

Βασιλησ μαγκλαρησ (εμπ), Δημητρησ Καλογερασ (επισευ/εμπ)
Οι Ευφυείς Πόλεις (Smart Cities) 

στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής RIS3

Γεωργιοσ σιωκασ (εμπ), παναγιωτησ παναγιωτοπουλοσ (εμπ)
Ευφυείς Πόλεις: Η έννοια, οι μεθοδολογίες μέτρησης 

και οι σχετικές πολιτικές/στρατηγικές

Κωστησ μοχιανακησ (Δήμος ηρακλείου)
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη Πόλη»

Κωστησ μπιτζανησ, σοφια μανικα, Κωνσταντινοσ Χαμπιδησ 
(Δήμος αθηναίων) 

INNOVATHENS: Ένα παράδειγμα βιώσιμης Δημοτικής πρωτοβουλίας 
για την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας 

με τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα 
και την κοινωνία των πολιτών
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Καινοτομια Και επιΧειρηματιΚοτητα
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου



Σάββατο, 9 Ιουλίου πρωί 

Αποδοτικότερη λειτουργία δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση: προοπτικές, εμπόδια, προκλήσεις  

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος

Γιωργοσ στεφανοπουλοσ (εεΚτ)
Οι κινητές επικοινωνίες οδηγούν την ανάπτυξη 

και την καινοτομία στις πόλεις

παναγιωτησ Κρανιδιωτησ, Δημητρησ Καλογερασ 
(επισευ/εμπ)

Το last mile του broadband, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

πετροσ Καβασαλησ, Χαρησ παπαδακησ, Γιαννησ μαυρογιαννησ 
(πανεπιστήμιο αιγαίου)

Έξυπνες υπηρεσίες για τις «Πλωτές Πόλεις»: 
Υπηρεσίες «αναγνώρισης θέσης» που δημιουργούν «νέες εμπειρίες» 

στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων

μιχαλησ Βαφοπουλοσ (εΚεΦε ΔημοΚριτοσ & εελ/λαΚ)
Τα συνδεδεμένα οικονομικά δεδομένα ως υποδομή για την έξυπνη πόλη

πετροσ στεφανεασ (εμπ)
Η Ψηφιακή Ευφυής Πόλη: Δικτύωση και Δικαιώματα
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Καινοτομια Και επιΧειρηματιΚοτητα
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου



Σάββατο, 9 Ιουλίου απόγευμα 

Innovative Entrepreneurship: Promising New Ventures

Chair: Yannis Caloghirou (Head of the NTUA Innovation & 
Entrepreneurship Unit)

Johan Van Den Bossche (S.O. KWADRAAT) 
What can we learn from S.O. Kwadraat experience? 

Implications for untapping entrepreneurial potential in Europe

Panagiotis Kranidiotis (ICCS/NTUA)
From conventional to smart. Using cars in the IoT era

Maria Revithi (NTUA)
Huppiness Mental Health App, an application for mobile phones to be used in 
order to improve quality of life for all those suffering from Schizophrenia disease

Vassiliki Sassalou (Blue Cycladic Herbs)
“BLUE Cycladic Herbs” - Aromatic Plants and Herbs of Syros

Giorgos Karamanolis, Michalis Psalidas (CROWDPOLICY)
Crowdfunding in Greece. Its importance for local development, 

social and entrepreneurial innovation

Stavros Lampropoulos (NTUA)
The context of Startups in Greece: An empirical investigation
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Καινοτομια Και επιΧειρηματιΚοτητα
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου 



Κυριακή, 10 Ιουλίου πρωί 

Συμπεράσματα του Σεμιναρίου: Γενική Συζήτηση 

Συντονιστές: Γιάννης Καλογήρου και Θεόδωρος Καρούνος
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Καινοτομια Και επιΧειρηματιΚοτητα
αίθουσα «παρθενών» πανεπιστημίου αιγαίου 



πΟΛΙΤΙΣμΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗμΕΡΙΝΕΣ 
πΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ δΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟυ ’60: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΚΟυΛΤΟυΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σάββατο, 9 Ιουλίου απόγευμα
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Διοργάνωση: εργαστήριο νέας ελληνικής Φιλολογίας 
πανεπιστήμιο ιωαννίνων

εισαγωγικές επισημάνσεις: μητσοσ μπιλαλησ (πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας) – Γιαννησ παπαθεοδωρου (πανεπιστήμιο ιωαννίνων)

Πολιτισμικές τεχνολογίες και καθημερινές πρακτικές: 
θεωρητικές προϋποθέσεις και ερωτήματα της έρευνας

Η οικονομία της γραφής και της ανάγνωσης

Συντονίστρια: αγγέλα Καστρινάκη

αννα μαρια σιχανη (υποψ. δρ. νεοελ. Φιλολογίας, παν. ιωαννίνων)
Η πoλύτροπη τέχνη της ανάγνωσης: πολιτισμικές τεχνολογίες 

και νέα μέσα στην πρόσληψη της λογοτεχνίας τη δεκαετία του ’60

Κωστασ Καραβιδασ (δρ. νεοελληνικής Φιλολογίας)
Η κοσμική μας φιλολογία. 

Επινοώντας τη μαζική κουλτούρα στον ταχυδρόμο
των Γιώργου και Λένας Σαββίδη (1958-1967)

μαρια νικολοπουλου (δρ. νεοελληνικής Φιλολογίας)
Καταναλωτισμός, αμερικανική κουλτούρα και νέες ταυτότητες 
στα πρωτοποριακά περιοδικά της μακράς δεκαετίας του ’60
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Κυριακή, 10 Ιουλίου πρωί

Ρήξεις και συνέχειες στη μοντερνιστική αισθητική

Συντονιστής: Γιάννης παπαθεοδώρου

αγγελα Καστρινακη (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Γραφές της οργής

αναστασια νατσινα (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Δυτικοί νεωτερισμοί στην πεζογραφία της δεκαετίας του ’60: 

Ποιητικές και πολιτικές της πρόσληψης

παναγιωτησ ελ Γκεντι (μτπχ. φοιτητής, πανεπιστήμιο ιωαννίνων)
Άγιος με καλέμι και ματρακά στα sixties: 
η συγκρότηση του μύθου του Γ. Χαλεπά

δημογραφίες στο χώρο: αστικός σχεδιασμός, κίνηση, περιπλάνηση

Συντονιστής: νίκος-Ίων τερζόγλου (εμπ)

Aγγελοσ Βλαχοσ (δρ. ιστορίας)
Από την επικράτεια του κλασικού στην ανακάλυψη της παραλίας: 

αναδιατάξεις του περιηγητισμού στα swingin ’60s

σοφια αλεξια παπαζαφειροπουλου (μεταδιδ. ερευνήτρια εμπ)
Η κουλτούρα της αυτοκίνησης στη δεκαετία του ’60: 

Η συγκρότηση της κοινωνικής κατηγορίας των κινούμενων 
καταναλωτών
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πολιτισμιΚεσ τεΧνολοΓιεσ Και ΚαΘημερινεσ πραΚτιΚεσ
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)



Κυριακή, 10 Ιουλίου απόγευμα

Ηχο-τοπία και Εικονο-κείμενα

Συντονιστής: Κωστής Κορνέτης (Universidad Carlos III de Madrid)

Aννα πουπου (ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο)
Αστικός χώρος στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960

Κωστασ Κατσαπησ (δρ. ιστορίας)
Στοιχεία για τη δεκαετία του εξήντα, μέρος δεύτερο. 

Νεολαία και κατανάλωση δυτικού πολιτισμού

μαρια Χαλκου (μεταδ. ερευνήτρια, πανεπιστήμιο ιωαννίνων)
Καλλιτεχνικός κινηματογράφος και σινεφιλία στη δεκαετία του ’60

Στρογγυλή τράπεζα

Συντονιστής: πολυμέρης Βόγλης (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

αλέξης πολίτης (πανεπιστήμιο Κρήτης), Χριστίνα αγριαντώνη 
(πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ηλίας νικολακόπουλος (εΚπα)

Σε πρώτο πρόσωπο

Νέες προσεγγίσεις και διεπιστημονικές προοπτικές 
στη μελέτη της δεκαετίας του ’60

συζητούν: Κώστας Καραβίδας, Κωστής Κορνέτης, Άννα-μαρία σιχάνη
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πολιτισμιΚεσ τεΧνολοΓιεσ Και ΚαΘημερινεσ πραΚτιΚεσ
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)



«Η ΟμΟΝΟΙΑ ΧΤΙΖΕΙ ΣπΙΤΙΑ ΚΑΙ Η δΙΧΟΝΟΙΑ ΤΑ ΧΑΛΑ»
ΑΝΙΧΝΕυΟΝΤΑΣ ΤΗ δΙΑδΡΟμΗ ΕΝΟΣ ΣΧΗμΑΤΟΣ

δευτέρα, 11 Ιουλίου πρωί
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Επιμέλεια Σεμιναρίου 
Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Συντονιστής: Δημήτρης Δημητρόπουλος

ικαροσ μαντουβαλοσ (ΔπΘ)
«Ξερίζωσον τας έχθρας, τα μίση και ασυμφωνίας από τας καρδίας, 
και ημών, και εκείνων». Ιστορίες λέξεων και ο λόγος των παροίκων 

σε κεντροευρωπαϊκά περιβάλλοντα (18ος-19ος αι.)

Βαγγελησ σαραφησ (υποψ. δρ. ιστορίας, εΚπα & υπότροφος 
ακαδημίας αθηνών)

Συνυποσχετικά ομόνοιας. 
Ανακωχές και συμμαχίες μεταξύ Πελοποννησίων προεστών, 1816-1821

Δημητρησ μπαχαρασ (ελια/μιετ)
Διχόνοιες μεταξύ Πελοποννησίων προκρίτων: 

Περρούκας-Κανακάρης vs Δεληγιάννης-Λόντος (1819-1821)

παναγιωτησ σταθησ (ιστορικός)
Η διχόνοια ως ερμηνευτικό εργαλείο της επανάστασης του 1821 

στην ελληνική ιστοριογραφία

μαρια Δημητριαδη (μουσείο μπενάκη)
Ο διχασμός στις νησιωτικές κοινότητες κατά την έναρξη 

της Επανάστασης
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δευτέρα, 12 Ιουλίου απόγευμα

Συντονιστής: ηλίας νικολακόπουλος

νικη μαρωνιτη (πάντειο πανεπιστήμιο)
«Διχόνοια» και «αταξικότητα» στον ελληνικό δημόσιο λόγο, 

1880-πρώτες δεκαετίες 20ού αι.: η δαιμονοποίηση της ετεροφροσύνης

σωτηρησ ριζασ (Κεινε / ακαδημία αθηνών)
Το εθνικό σχίσμα 1915-1935

αγγελικη Χριστοδουλου (υποψ. δρ. ιστορίας, πάντειο πανεπιστήμιο)
Τριγμοί στο φοιτητικό σώμα την περίοδο του Μεσοπολέμου. 

Οι μεγάλες αντιθέσεις μέσα από ένα μικρό παράδειγμα

Χριστινα αγριαντωνη (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Απόπειρες «συμφιλίωσης» στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα

Βαγγελησ Καραμανωλακησ (εΚπα & ασΚι)
Έχιδναι και συνοδοιπόροι: μικρές διχόνοιες στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα
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«η ομονοια Χτιζει σπιτια Και η ΔιΧονοια τα Χαλα»
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)



Τρίτη, 12 Ιουλίου πρωί

Συντονίστρια: νίκη μαρωνίτη

αγγελα Καστρινακη (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Άγγελου Σικελιανού, «Το μήνυμά της»: διχόνοιας αλλοπρόσαλλα, 

1943-2013…

ηλιασ νικολακοπουλοσ (εΚπα)
Νησιά της διχόνοιας και νησιά της συμφιλίωσης 

στη διάρκεια του εμφυλίου

Χρηστοσ τριανταφυλλου (υποψ. δρ. ιστορίας, εΚπα)
«Νεκροθάπται της υποθήκης, οδοποιοί του κ. Ν. Ζαχαριάδη». 

Παλιοί και νέοι διχασμοί ανάμεσα στις εκλογές 
και στο δημοψήφισμα (1946)

Κατερινα Δεδε (ιιε/ειε)
Κόμματα, εκλογές και «διχόνοια» στη μετεμφυλιακή Ελλάδα

τασοσ σακελλαροπουλοσ (μουσείο μπενάκη)
Η διάρρηξη της ομόνοιας των εθνικοφρόνων. 

Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του αστικού αξιακού συστήματος 
στις δίκες της Χούντας
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«η ομονοια Χτιζει σπιτια Και η ΔιΧονοια τα Χαλα»
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)








