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πληροΦοριεσ

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

τηλεομοιοτυπία: 210 7273629, ηλεκτρονική διεύθυνση: iie@eie.gr



το ινστιτούτο ιστορικών ερευνών του εθνικού ιδρύματος ερευνών 
διοργανώνει και αυτό το καλοκαίρι, για τριακοστό τρίτο χρόνο, τα 
σεμινάρια της ερμούπολης, από την πέμπτη 6 ιουλίου έως την τρίτη 
11 ιουλίου, με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία των ΓαΚ 
– αρχεία νομού Κυκλάδων.

Ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων: πρωί 10:00-13:30, απόγευμα 18:30-
21:00. τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στην κεντρική αίθουσα 
του κτιρίου των ΓαΚ - αρχεία νομού Κυκλάδων (πλατεία Mιαούλη) 
και στο επιμελητήριο Κυκλάδων.

οι διοργανωτές των σεμιναρίων ερμούπολης ευχαριστούν θερμά το 
Κληροδότημα Δημητρίου και λιλίκας μωραΐτη σύρου και ξεχωριστά 
τον πρόεδρό του κ. Φίλιππο μωραΐτη για τη συνδρομή του. ευχαριστούν 
επίσης το επιμελητήριο Κυκλάδων για την παραχώρηση της αίθουσάς 
του για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.
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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2017

πέμπτη, 6 ιουλίου πρωί - σάββατο, 8 ιουλίου πρωί
BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE

αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων (πλατεία μιαούλη)

παρασκευή, 7 ιουλίου πρωί - Κυριακή, 9 ιουλίου πρωί
ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
(επιμελητήριο Κυκλάδων) 

σάββατο, 8 ιουλίου απόγευμα - Κυριακή, 9 ιουλίου απόγευμα
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (1821-1989):
ΟΙ «ΓΗΓΕΝΕΙΣ» ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ «ΞΕΝΩΝ»

αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων (πλατεία μιαούλη)

Δευτέρα, 10 ιουλίου απόγευμα - τρίτη, 11 ιουλίου πρωί
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ,

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων (πλατεία μιαούλη) 
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2nd International Workshop on Science and Literature

BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE

Πέμπτη, 6 Ιουλίου πρωί
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

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

Επιμέλεια σεμιναρίου: George N. Vlahakis

Georce N. Vlahakis (Hellenic Open University)
An introduction

Michalis Manolios (Author)
Unfolding a Science Fiction Idea: “The Empathy example”

Constantinos Proimos (Hellenic Open University)
Resisting what comes Naturally. Friendship between Love and Politics 

according to Rembrandt

Argyro Loukaki (Hellenic Open University)
Complexity and contradiction in architect Aris Konstantinidis: 

An analysis joining architectural and literary logos

Effie Lampropoulou (Secondary Education)
The Distortion of Science in the Wiemar’s Cinematography 

and its Political Dimension
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Πέμπτη, 6 Ιουλίου απόγευμα

Ganka Kamisheva (Bulgarian Academy of Sciences, 
Institute of Solid State Physics)

Beyond Nature in Bulgarian Science and Literature

Karoui Brahim (University of Tunis)
Les composantes du progrès de l’homme et de la nature chez Balzac

Jeong-In Ko (Yonsei University)
Spiritual Metamorphosis in the Pilgrim’s Progress and its Similarity 

with Physical Metamorphosis of Butterfly

***

Science Fiction Films projection and discussion

BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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Παρασκευή, 7 Ιουλίου πρωί

Γιωργοσ Χουλιαρασ (ανεξάρτητος ερευνητής)
Το μυστήριο της Δημιουργίας: φύση, άνθρωπος και θεοί στο χώρο 

και στο χρόνο της επιστήμης και της λογοτεχνίας

Φανουριοσ περροσ (ανεξάρτητος ερευνητής)
Η ιδιοποίηση επιστημονικών θεωριών από τη θρησκεία. 

Ελεύθερη βούληση και ηλεκτρόνιο

αντωνησ λιοναρακησ (ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο)
Μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση: ένας πολύπλοκος μηχανισμός 

κριτικής σκέψης
 

ιωαννα μπλουτη (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
Εκπαίδευση-Φύση-Λογοτεχνία-Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων

Προκλήσεις, εμπόδια, πολιτικές, προοπτικές
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BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE
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Παρασκευή, 7 Ιουλίου απόγευμα

αννα νεμπαυλακη (πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
Παιχνίδια που οδηγούν πέρα από τη φύση,

στην αναζήτηση των ταλέντων μας μέσω των τεχνών 

μανολησ Καρτσωνακησ (ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο)
Λογοτεχνικές φόρμες ως εργαλεία κατανόησης 

των επιστημονικών επιτευγμάτων το Τύχο Μπράχε 
«ο άνθρωπος που μέτρησε τον ουρανό» του Φρ. Ονγκάρο

παναγιωτησ λαζοσ (πανεπιστήμιο αθηνών) 
Αναζητώντας τη φύση σε περιοδικά για το ευρύ κοινό του 19ου αιώνα

ιουλιανη Βρουτση (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Υπερ-φυσικό, μετα-φυσικό και α-φύσικο

στο ειρωνικό σύμπαν της χρονογραφηματικής παραδοξότητας

Κατερινα νικα (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Άστρα, θεοί και άνθρωποι

BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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Σάββατο, 8 Ιουλίου πρωί

Flora Paparou (Secondary Education)
“Nature, Science and War” in the Science Classroom. 

Exploring the topic through documents, places and stories

Donatella Germanese (Max Planck Institute for the History of Science)
“Industrial Literature” in Post-War Italy

Marion Simonin (Sorbonne University)
The nature’s alchemy or The fourth state of material by Lorand Gaspar

Rosemary Lucadou-Wells & John F. Bourke (Australian Catholic 
University & La Trobe University)

Nature and Super-Nature in an Antipodean Mystery

Lesley Larkin (Northern Michigan University)
Reading in the Postgenomic Age

Peter Schuster (Echophysics)
On the poem “Homage to Christian Doppler”

George N. Vlahakis
Epilogue

BEYOND NATURE IN SCIENCE AND LITERATURE
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

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, 7 Ιουλίου πρωί
(επιμελητήριο Κυκλάδων)

«Ευφυής πόλη» και ανοιχτή διακυβέρνηση: 
Ένα πλαίσιο για τοπική ανάπτυξη;

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος

παναγιωτησ παναγιωτοπουλοσ (εμπ), Γεωργιοσ σιωκασ (εμπ)
Προς αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου για τη διερεύνηση 

των κρίσιμων συστατικών στοιχείων της ευφυούς πόλης

Κωνσταντινοσ Χαμπιδησ (Δήμος αθηναίων) 
Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανοιχτότητα

Κωστησ μοχιανακησ (Δήμος ηρακλείου Κρήτης)
Η έξυπνη πόλη ως αναπτυξιακή πρόκληση

Βαγγελησ νομικοσ (Intelibility)
Ανοιχτά δεδομένα και ευφυής πόλη: Από την ποσότητα στην ποιότητα

Βασια Χριστουλακη, ευγενια Κατερουδακη (Design4Future)
Εφαρμόζοντας τις αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού για την 

ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων. Μελέτη περίπτωσης για το έργο 
«The Athens We Need»

πανωραια σπηλιοπουλου (Expertise France)
Στοιχεία ενός νομοθετικού πλαισίου για την ανοιχτή διακυβέρνηση στην Ελλάδα
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Friday, 7 July afternoon

Europe in Start-up mode 

Chair: Yannis Caloghirou

Johan van den Bossche (S.O. KWADRAAT) 
Identifying, coaching and promoting new tech starters in Europe: 

Lessons learnt

Yannis Caloghirou (NTUA), Aggelos Tsakanikas (NTUA), 
Evangelos Siokas (NTUA)

Promoting entrepreneurship at the National Technical University of Athens: 
From the entrepreneurship weeks to the incubator EPI.NOO 

and the INVENT ICT programme

Aggelos Tsakanikas (NTUA / ιοΒε)
Studying entrepreneurship at the global level: The GEM survey

Aimilia Protogerou (NTUA), Yannis Caloghirou (NTUA)
The profile of young knowledge intensive entrepreneurial ventures’ founders: 

Empirical evidence from Europe

Anastasia Constantelou (University of the Aegean)
Promoting the start-up culture among young Europeans: 

The experience of the CREA project

Dimitris Gavrilis (Intelibility) 
Disrupting research: a data engineering approach for scholarly 

and scientific data

ευΦυησ αναπτυΞη, απασΧοληση Και ευημερια 
στην ΨηΦιαΚη εποΧη
(επιμελητήριο Κυκλάδων)
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Σάββατο, 8 Ιουλίου πρωί

Έξυπνη Εξειδίκευση: Οι θεωρητικές καταβολές 
και η εξέλιξη της έννοιας, και η εφαρμογή της 

στις ευρωπαϊκές και ελληνικές περιφέρειες

Συντονιστής: Γιάννης Καλογήρου

Διονυσια λαγιου (ευρωπαϊκή επιτροπή) 
Έξυπνη Εξειδίκευση (S3): Eυρήματα και προοπτικές

Χαραλαμποσ Χρυσομαλλιδησ (εΚτ) 
Η νέα πολιτική για τη συνοχή, ως ευκαιρία για το ελληνικό 

σύστημα καινοτομίας

Γιαννησ Καπλανησ (Γενικός Διευθυντής οΒι)
Τοπική Ανάπτυξη και Καινοτομία

ευαγγελοσ σιωκασ (εμπ), νικοσ Κανελλοσ (εμπ), 
ελιζα σταθακη (εμπ)

Αποτύπωση πρακτικών αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων 
και μεταφοράς γνώσης

ευΦυησ αναπτυΞη, απασΧοληση Και ευημερια 
στην ΨηΦιαΚη εποΧη
(επιμελητήριο Κυκλάδων)
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Σάββατο, 8 Ιουλίου απόγευμα

The second Machine Age: Εξελίξεις και Επιπτώσεις

Συντονιστής: Άγγελος τσακανίκας

Γιαννησ Καλογηρου (εμπ)
Οι προοπτικές της απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης 

και της ευημερίας στην εποχή του αυτοματισμού 

Θεοδωροσ Καρουνοσ (οργανισμός ανοιχτών τεχνολογιών) 
προδρομοσ τσιαβοσ (στέγη ιδρύματος Ωνάση)

Η κοινωνία της πλατφόρμας: Ρυθμιστές και Ρυθμιζόμενοι

πετροσ στεφανεασ (εμπ)
Ηθικά ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

Κατερινα αργυρουδη (πανεπιστήμιο αιγαίου)
Οι εφαρμογές και οι περιορισμοί των αυτοματοποιημένων συστημάτων 

στις δημιουργικές βιομηχανίες
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ευΦυησ αναπτυΞη, απασΧοληση Και ευημερια 
στην ΨηΦιαΚη εποΧη
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Κυριακή, 9 Ιουλίου πρωί

Προτάσεις για την εισαγωγή της Καινοτομίας 
και του Ανοιχτού Λογισμικού στην Εκπαίδευση

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος

νικοσ τζιμοπουλοσ (Κεπληνετ Κυκλάδων), 
τακησ αγγελοπουλοσ (υππεΘ)

Πρόταση για μια νέα στρατηγική για την ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαίδευση

Γιωργοσ αυγερησ (Κεπληνετ Κυκλάδων), 
νικοσ τζιμοπουλοσ (Κεπληνετ Κυκλάδων)

Επιμόρφωση από απόσταση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση μιας εθελοντικής δράσης

Κατερινα στριφτου (Κεπληνετ Κυκλάδων), νικολαοσ Ζυγουρησ 
(πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), μαρια ιωσηφιδου (Δημοτικό σχολείο 

ποσειδωνίας σύρου), νικοσ τζιμοπουλοσ (Κεπληνετ Κυκλάδων) 
Η ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γιαννησ Βουγιουκλακησ (ερτ), Βασιλησ αλεξοπουλοσ (ερτ),
ΕΡΤ και Υβριδική Τηλεόραση

Συμπεράσματα του Σεμιναρίου: Γενική Συζήτηση

Συντονιστές: Γιάννης Καλογήρου και Θεόδωρος Καρούνος

ευΦυησ αναπτυΞη, απασΧοληση Και ευημερια 
στην ΨηΦιαΚη εποΧη
(επιμελητήριο Κυκλάδων)
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (1821-1989):
ΟΙ «ΓΗΓΕΝΕΙΣ» ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ «ΞΕΝΩΝ»

Σάββατο, 8 Ιουλίου απόγευμα
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

οργάνωση: «μονάδα μελέτης της ιστορίας των μεταναστευτικών και 
προσφυγικών μετακινήσεων», Κενι, πάντειο - πρόγραμμα «ιστορία των 

Oικισμών της ελλάδας (15ος-20ός αι.)» ιιε/ειε

Επιμέλεια Σεμιναρίου: λίνα Βεντούρα, Δημήτρης Δημητρόπουλος, 
λάμπρος μπαλτσιώτης

Συντονιστής: λάμπρος μπαλτσιώτης

παναγιωτησ σταθησ (ιστορικός)
Πρόσφυγες στην επανάσταση του 1821: ιστοριογραφικά 

και μεθοδολογικά σχόλια

Δημητρησ Δημητροπουλοσ (ιιε/ειε)
Νησιώτες σε νησιά άλλων: Ψαριανοί και Κρητικοί στις Κυκλάδες 

στα χρόνια της επανάστασης του ’21

Δημητρησ Κουσουρησ (πανεπιστήμιο Βιέννης)
Μετακινήσεις πληθυσμών στον ευρύτερο οθωμανικό χώρο, 1820-1920

λινα λουβη (πάντειο πανεπιστήμιο)
Βαυαροί στην Ελλάδα: η πρώτη «ξενοκρατία»

Δημητρησ παρσανογλου (πάντειο πανεπιστήμιο)
Η παραγνωρισμένη μετανάστευση: η εισροή διαφόρων «ξένων» 

κατά την περίοδο συγκρότησης του ελληνικού κράτους, 1830-1922

Γιωτα τουργελη (υπ. διδ. πανεπιστήμιο πελοποννήσου)
«Ελληνοαμερικάνοι πατριώτες και χρυσοκαδενάτοι Μπρούκληδες»: 

η υποδοχή των Ελλήνων μεταναστών της Αμερικής 
από τις τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου τη δεκαετία του 1920
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Κυριακή, 9 Ιουλίου πρωί

Συντονίστρια: λίνα Βεντούρα

Χαρα Κουκη (University of Durham)
μιχαλησ σωτηροπουλοσ (Princeton University)

ρεγγινα μαντανικα (Paris Diderot)
μυριαμ Φωτιου (University of Leicester)

Η Ελλάδα ως «Προσφυγικό Κράτος» (1922-2015): 
ένας αιώνας διαχείρισης εκτοπισμένων πληθυσμών

λαμπροσ μπαλτσιωτησ (πάντειο πανεπιστήμιο)
Μετακινήσεις προς την Ελλάδα τη δεκαετία του 1920: 

Η υποδοχή όσων δεν υπάγονταν στη Σύμβαση της Λωζάννης

νικοσ μπελαβιλασ (εμπ)
Μηχανικοί κτίζουν για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.

Σχέδια, ρεύματα, αντιλήψεις στη δημιουργία των 
προσφυγικών συνοικισμών και κατοικιών στις ελληνικές πόλεις 

και την ύπαιθρο, την περίοδο 1922-1938

ελενη Κυραμαργιου (ιιε/ειε)
Από θύματα πρωταγωνιστές: προσφυγική εγκατάσταση και εργασία 

στις γειτονιές του Πειραιά, 1922-1930

αννα λαμπρου (υπ. διδ. εμπ)
Διαδικασίες συγκρότησης ταυτότητας στο χώρο και το χρόνο: 

Εσωτερικοί μετανάστες από τη Μάνη και μικρασιάτες πρόσφυγες 
στα Μανιάτικα του Πειραιά

πληΘυσμιαΚεσ μεταΚινησεισ (1821-1989):
οι «ΓηΓενεισ» Και η υποΔοΧη τΩν «ΞενΩν»

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)
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Κυριακή, 9 Ιουλίου απόγευμα

Συντονιστής: Δημήτρης Δημητρόπουλος

πολυμερησ Βογλησ (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ζώντας σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης: οι εσωτερικοί πρόσφυγες 

στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου

λινα Βεντουρα (πάντειο πανεπιστήμιο)
Κράτη, διεθνείς οργανισμοί και πληθυσμιακές μετακινήσεις

Γιαννησ παπαδοπουλοσ (πανεπιστήμιο πελοποννήσου)
Στην αγκαλιά του «Ελεύθερου Κόσμου»: προπαγάνδα και υποδοχή 

των προσφύγων από την Ανατολική Ευρώπη

Κατερινα τσεκου (διδ. ιστορίας)
Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες: ο επαναπατρισμός τους από την υπερορία

ανδρεασ νοταρασ (πάντειο πανεπιστήμιο)
Ντόπιοι και νεοπρόσφυγες στη Δυτική Αττική: 

Κοινωνικός διαχωρισμός και καθεστώτα διαφοράς
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πληΘυσμιαΚεσ μεταΚινησεισ (1821-1989):
οι «ΓηΓενεισ» Και η υποΔοΧη τΩν «ΞενΩν»

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ, 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Δευτέρα, 10 Ιουλίου απόγευμα
(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)

Επιμέλεια σεμιναρίου: λεωνίδας Καλλιβρετάκης, τάσος σακελλαρόπουλος

Συντονιστής: τάσος σακελλαρόπουλος

λεωνιδασ Καλλιβρετακησ (ιιε/ειε)
Περί ημερολογίων ο λόγος

Χρηστοσ λουκοσ (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Κάποιες σκέψεις από τη μελέτη ημερολογιακών καταγραφών 
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, δύο αγωνιστών του 1821 

και ενός φιλέλληνα

Βαγγελησ σαραφησ (υποψ. δρ ιστορίας εΚπα)
Ένα χρονικό του ναυτικού αγώνα (Ιούν.-Νοέμ. 1824): 

μεταξύ ημερολογιακής καταγραφής και απομνημόνευσης
 

ρανια πολυκανδριωτη (ιιε/ειε) 
«Από Ροστόβ εις Μυτιλήνην, 1919»: ένα ανέκδοτο ημερολόγιο 

αφήγημα και οι ποικίλες του διαστάσεις

Δημητρησ μπαχαρασ (ελια/μιετ)
Στην υπηρεσία του στρατού, της πατρίδος και του αντικομμουνισμού: 

το ημερολόγιο ενός πληροφοριοδότη (1930-1940)
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Τρίτη, 11 Ιουλίου πρωί 

Συντονιστής: λεωνίδας Καλλιβρετάκης

τασοσ σακελλαροπουλοσ (μουσείο μπενάκη)
Ρευστότητα και πραγματικότητες στο Πολιτικό Ημερολόγιο 

του Γιώργου Σεφέρη

Γιαννησ παπαθεοδωρου (πανεπιστήμιο ιωαννίνων)
Το κατοχικό ημερολόγιο του Γ. Ιωάννου και αναβαθμοί 

της αυτοβιογραφίας: από τη βιωμένη εμπειρία στην ιστορική αίσθηση

μαρια σπηλιωτοπουλου (Κεινε / ακαδημία αθηνών)
Ημερολόγια του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου: 

η μαρτυρία μαχητών και αμάχων

σπυροσ Κακουριωτησ (δημοσιογράφος, μτπχ. φοιτητ. εΚπα)
Τάκης Λαμπρίας: Ο επίμονος ημερολογιογράφος, 

Αθήνα 1967, Λονδίνο 1970

Κατερινα σχινα (συγγραφέας-κριτικός)
Ημερολογιακή γραφή: αυτοκατανόηση ή αυτοεπινόηση;
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ημερολοΓια: η μελετη Ωσ ιστοριΚη πηΓη, 
ο τροποσ συΓΓραΦησ, η πορεια προσ την εΚΔοση 

(αίθουσα ΓαΚ Κυκλάδων)




