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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Μεταπτυχιακά σεμινάρια
Η Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974: Τεκμήρια και Ερμηνείες
(Αθήνα, ΕΙΕ, 25 Οκτωβρίου 2012 - 31 Ιανουαρίου 2013)

Σ

αράντα πέντε χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, η συστηματική ιστορική μελέτη της επταετούς
στρατιωτικής δικτατορίας αποτελεί ακόμη
ένα ζητούμενο, καθώς οι επαγγελματίες
ιστορικοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
διστακτικοί απέναντι στη διαπραγμάτευση
του πρόσφατου παρελθόντος, αφήνοντας
το πεδίο ελεύθερο σε ανακυκλούμενα στερεότυπα, κοινοτυπίες και ανακρίβειες, αντί
μιας ψύχραιμης, στοχαστικής και ευρύτερης έποψης της περιόδου, συντηρώντας
έτσι μια στρεβλή δημόσια συνείδηση.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
εντούτοις μια αυξητική τάση των επιστημονικών ερευνών για την περίοδο, των
οποίων τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται σε μια σειρά αξιόλογων μελετημάτων, διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών
κ.λπ., που δεν βρίσκουν δυστυχώς εύκολα διέξοδο προκειμένου να διαχυθούν
ευρύτερα, παρά τη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περίοδο εκείνη, ιδιαίτερα στους κρίσιμους καιρούς που διανύουμε.
Ο Τομέας Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας του ΚΝΕ/ΙΙΕ του ΕΙΕ (συντονιστής
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης) οργάνωσε, για το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2012-2013, ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο που στοχεύει σε μια "ολιστική"
προσέγγιση της περιόδου της δικτατορίας, από πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και διεθνή έποψη, μέσα στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Στην
προσέγγιση αυτή αξιοποιούνται όλες οι υπάρχουσες μελέτες και το διαθέσιμο
αρχειακό υλικό, με έμφαση στα τελευταία επιστημονικά πορίσματα.
Το σεμινάριο έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο
τμημάτων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας) και ενός
τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας).
Διδάσκοντες είναι οι: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ηλίας Νικολακόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σωτήρης Ριζάς (Ακαδημία Αθηνών), Τάσος Σακελλαρόπουλος
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(Μουσείο Μπενάκη). Παράλληλα συμμετέχουν και προσκεκλημένοι ομιλητές,
σε όλες τις ενότητες (ανάμεσά τους οι Θεόδωρος Κουλουμπής, Χριστίνα Αγριαντώνη, Αλέξης Φραγκιάδης, Σωτήρης Χαλικιάς και Γιώργος Κοτανίδης).
Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου 2012, περιλαμβάνοντας δεκατέσσερις τρίωρες συνεδρίες. Το παρακολουθούν 68 εγγεγραμμένοι φοιτητές και
ακροατές, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2013.
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Μία διεπιστημονική
προσέγγιση

Τ

ο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 πραγματοποιείται επιστημονικό σεμινάριο
με θέμα: "Το Κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Μία διεπιστημονική προσέγγιση", το οποίο αποτελεί κοινή επιστημονική δράση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του
ΕΜΠ, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Αντικείμενο του Σεμιναρίου αποτελεί η διεπιστημονική μελέτη όψεων της ζωής
στο Κέντρο της Αθήνας ως χώρου κατοικίας, εργασίας, συνάθροισης και αναψυχής, και η κατανόηση της πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας του χώρου
αυτού στην προοπτική του χρόνου, από την εποχή της επιλογής της πόλης ως
πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.
Στο σκεπτικό του Σεμιναρίου προβλέπονταν ενδεικτικά οι άξονες:
♦ Ο ορισμός της έννοιας του Κέντρου, οι μεταβολές στον χρόνο και οι οριοθετήσεις στον τόπο.
♦ Η σχέση του Κέντρου με τις συνοικίες, τα προάστια, τις παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες, το εμπόριο, τους σταθμούς μετακίνησης και
επικοινωνίας.
♦ Η συγκρότηση δομών εξουσίας και η χωροθέτηση και λειτουργία πολιτικών και κρατικών θεσμών στο Κέντρο.
♦ Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και μεταβολές, η παρουσία νέων πληθυσμιακών ομάδων.
♦ Οι αλλαγές των οικονομικών λειτουργιών (βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες)
που στεγάζονται στο Κέντρο.
♦ Το κέντρο ως τόπος έκφρασης πολιτικών διεκδικήσεων και κοινωνικών
συγκρούσεων.
♦ Πρόσληψη και αναπαραστάσεις του Κέντρου στον δημόσιο λόγο, στη λογοτεχνία, στην τέχνη.
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Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι ελεύθερη, και με την ολοκλήρωση του κύκλου των συνεδριάσεων θα παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους το
επιθυμούν. Εισηγητές είναι μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και επιστήμονες που έχουν εκπονήσει ή εκπονούν σχετικές με το αντικείμενο διδακτορικές διατριβές.
Αναλυτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου βλ. στον ιστότοπο:
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/2012_2013_Seminario_
Athinas.pdf
Δημήτρης Δημητρόπουλος
Ιστορία των επιστημών

Δ

ιδάσκων: Ευθύμιος Νικολαΐδης (διευθυντής ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ).
Μάθημα του 3ου εξαμήνου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ (χειμερινό εξάμηνο 2012-13). Γενικό μάθημα Ιστορίας
των επιστημών από την αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα.
Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

Δ

ιδάσκουσα: Γιάννα Κατσιαμπούρα.
Μάθημα του 1ου εξαμήνου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων", Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ και ΤΕΙ Αθήνας (χειμερινό εξάμηνο 2012-13). Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές μεθόδους επιστημονικής έρευνας.
Προπτυχιακά σεμινάρια
Η καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Δ

ιδάσκουσα: Ευαγγελία Μπαλτά (διευθύντρια ερευνών ΚΝΕ/ΙΙΕ/ΕΙΕ).
Προπτυχιακό μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, στο Τμήμα
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Ο κύκλος μαθημάτων ασχολήθηκε με θεματικές που σχολιάζουν εκφάνσεις
της καθημερινότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως ανιχνεύονται σε διάφορες πηγές της εποχής, ελληνικές, οθωμανικές και δυτικές. Θεματικές στις οποίες
επικεντρώθηκε το μάθημα ήταν: όψεις του οικογενειακού βίου, διατροφή, επαγγελματική απασχόληση στην πόλη, ο ετήσιος κύκλος της αγροτικής ζωής, η βίωση
της φύσης, η εκπλήρωση φορολογικής υποχρέωσης, η συσσώρευση πλούτου, οι
επιγαμίες, ο θάνατος, η πείνα, οι λοιμοί, ο πόλεμος, το έγκλημα, η μνήμη, κ.λπ.
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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κυπριακό παράδειγμα και στην επεξεργασία των
θεματικών αυτών από έγγραφα των ιεροδικαστικών κωδίκων της Κύπρου.
Ορθόδοξοι τουρκόφωνοι πληθυσμοί στην κεντρική Μικρά Ασία (15ος- αρχές
20ού αι.) και ο ρόλος των Καραμανλίδων λογίων στην αφύπνισή τους.

Δ

ιδάσκουσα: Ευαγγελία Μπαλτά (διευθύντρια ερευνών ΚΝΕ/ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Προπτυχιακό μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Το μάθημα κινήθηκε σε δύο άξονες:
Α) Παρακολούθησε από το 1486, χρονιά που κατακτάται η περιοχή από τους
Οθωμανούς, έως το 1925 που γίνεται η Ανταλλαγή των Πληθυσμών, τον ιστορικό χώρο της Καππαδοκίας και Κιλικίας, όπου διαβιούσε ο μεγαλύτερος όγκος
των ορθοδόξων τουρκόφωνων πληθυσμών, με τις αναγκαίες προβολές στα
χρόνια που σημαδεύουν σταδιακά το τέλος της παρουσίας των Βυζαντινών και
τη διαδοχή τους από τουρκομανικά, σελτζουκικά κ.λπ. φύλα. Εξετάστηκε από
οθωμανικές, ελληνικές και δυτικές πηγές η εξέλιξη των οικισμών, οι οποίοι στις
αρχές του 19ου αιώνα απογράφονται με ορθόδοξο τουρκόφωνο πληθυσμό.
Στόχος του θεματικού αυτού άξονα ήταν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στη
διαχρονία την εξέλιξη (δημογραφική, οικονομική, διανοητική κ.λπ.) αυτού του
πληθυσμού, και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος να εξοικειωθούν με
τον χειρισμό της πηγής ως εργαλείου για τη συγγραφή μελέτης.
Β) Δόθηκε το φάσμα της καραμανλίδικης φιλολογίας, με τις περιόδους που τη
χαρακτηρίζουν, τις τάσεις που κυριαρχούν στους δυο αιώνες περίπου της διάρκειάς της. Παρουσιάστηκε η προσωπογραφία και η εργογραφία των λογίων, από
τους προδρόμους έως τον βασικό φορέα της καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής
Ευαγγελινό Μισαηλίδη. Μελετήθηκαν ορισμένοι συγγραφείς, μεταφραστές, λόγιοι
κληρικοί, τυπογράφοι κ.λπ. και δόθηκαν στους φοιτητές θέματα αντίστοιχου περιεχομένου για την εκπόνηση εργασιών προκειμένου να ασκηθούν παραλλήλως και
στο πεδίο της έρευνας και συγγραφής που απαιτεί η πανεπιστημιακή τους θητεία.
Ιστορία των φυσικών επιστημών. Αρχαία και μεσαιωνική επιστήμη

Δ

ιδάσκουσα: Γιάννα Κατσιαμπούρα.
Προπτυχιακό μάθημα επιλογής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (χειμερινό εξάμηνο 2012-13).
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Π

ολλοί από τους ερευνητές του ΚΝΕ/ΙΙΕ διδάσκουν ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου:
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Ευγενία Δρακοπούλου (κύρια ερευνήτρια ΚΝΕ/ΙΙΕ), πρόγραμμα: Σπουδές
στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη" (ΕΠΟ 20) ♦ Γιάννα Κατσιαμπούρα (εξωτερική συνεργάτις ΚΝΕ/ΙΙΕ), πρόγραμμα: Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: από την Αρχαιότητα έως και τον 20ό αι." (ΕΛΠ 22) ♦ Σοφία
Ματθαίου, πρόγραμμα: Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα:
"Ελληνική Ιστορία" (ΕΛΠ11) ♦ Παναγιώτης Μιχαηλάρης (διευθυντής ερευνών
ΚΝΕ/ΙΙΕ), πρόγραμμα: Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Ελληνική Ιστορία" (ΕΛΠ11) ♦ Ευθύμιος Νικολαΐδης (διευθυντής ερευνών ΚΝΕ/ΙΙΕ),
πρόγραμμα: Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: από την Αρχαιότητα έως και τον 20ό αι." (ΕΛΠ 22) ♦ Ουρανία Πολυκανδριώτη (κύρια ερευνήτρια ΚΝΕ/ΙΙΕ), πρόγραμμα: Σπουδές στον
ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Γράμματα ΙΙ. Νεοελληνική λογοτεχνία
19ος-20ός αι." (ΕΛΠ30) ♦ Άννα Ταμπάκη (καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,
φιλοξενούμενη ερευνήτρια ΚΝΕ/ΙΙΕ), πρόγραμμα: Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, θεματική ενότητα: "Ιστορία νεοελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου"
(ΕΛΠ44).
Μαθήματα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Οριοθετώντας την ιδιοκτησία στο νησιωτικό
χώρο", σεμιναριακό μάθημα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μεταπτυχιακό σεμινάριο της Βάσως Σειρηνίδου "Το κοινόχρηστο, το δημόσιο και το ιδιωτικό: φύση και ιδιοκτησία στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αι.)" (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012).
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Πώς φτάσαμε στην 21η Απριλίου", εισήγηση
στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Η Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974:
Τεκμήρια και Ερμηνείες (Αθήνα, ΕΙΕ, 1 Νοεμβρίου 2012).
—, "Ο χαρακτήρας του καθεστώτος της 21ης Απριλίου: Οργάνωση της εξουσίας και της καταστολής", εισήγηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου
Η Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974: Τεκμήρια και Ερμηνείες (Αθήνα, ΕΙΕ, 15 Νοεμβρίου 2012).
—, "Γενική επισκόπηση της αντίστασης κατά της δικτατορίας", εισήγηση στο
πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Η Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974:
Τεκμήρια και Ερμηνείες (Αθήνα, ΕΙΕ, 6 Δεκεμβρίου 2012).
—, "Ο πολιτισμός στα χρόνια της δικτατορίας", εισήγηση στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού σεμιναρίου Η Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974: Τεκμήρια και
Ερμηνείες (Αθήνα, ΕΙΕ, 13 και 20 Δεκεμβρίου 2012).
Δημήτρης Λούπης, "Η κατάκτηση των Βαλκανίων από τους Οθωμανούς και
η πρώιμη οθωμανική αρχιτεκτονική. Οι δραστηριότητες του Εβρενός Μπεγκ και
τα κτήρια του ανεστραμμένου Τ, 14ος-15ος αι.", διάλεξη στον Tομέα Βυζαντινής
Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, 3 Απριλίου 2012).
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—, "Η κουφική διακόσμηση των μεσοβυζαντινών εκκλησιών της Νότιας Ελλάδας και η ανάπτυξη της αγλαβιδικής και φατιμιδικής Βόρειας Αφρικής", διάλεξη στον Τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, 23
Μαΐου 2012).
Ευαγγελία Μπαλτά, μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Intensive Ottoman and
Turkish Summer School στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αμερικανικών,
ευρωπαϊκών και τουρκικών Πανεπιστημίων εξοικειώνονται στην ανάγνωση
και επεξεργασία έντυπων και χειρόγραφων καραμανλίδικων πηγών σχετικών
με ιστορικά και φιλολογικά θέματα. Το σεμινάριο φιλοξενεί 20 μεταπτυχιακούς
φοιτητές και επιχορηγείται από το Harvard University, το Koç University και το
Turkish Cultural Foundation (Cunda, Τουρκία, 9 Ιουλίου - 17 Αυγούστου 2012).
—,������������������������������������������������������������������
μ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
εταπτυχιακό σ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
εμινάριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα "Μια
����������
τυπολογία της ρωμαίικης μνήμης για την οθωμανική Κωνσταντινούπολη (19ος - αρχές 20ού αιώνα)". Το σεμινάριο παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές και
καθηγητές του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (Λευκωσία,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25 Οκτωβρίου).
—, μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα "Οθωμανικές
πηγές για την ιστορία της Κύπρου τον 19ο αιώνα". Το σεμινάριο παρακολούθησαν
μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
και του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών�������������������
(Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1 Νοεμβρίου 2012).
—, "Η εγκατάσταση των Ανταλλάξιμων προσφύγων στη Μακεδονία", διάλεξη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 20 Νοεμβρίου 2012).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Από το αρχαίο ελληνικό στο νεότερο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, 19ος-αρχές 20ού αι.", διάλεξη στον
Κύκλο Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 25 Απριλίου 2012).
Άννα Ταμπάκη, "Φαναριώτες και πρώιμος Διαφωτισμός. Η περίπτωση του
Δον Κιχώτη", διάλεξη στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου / "Fanarioți și Illuminismul Timpuriu.
Cazul lui Don Quijote", Conferința, Departamentul de Filologie Clasic și Studii
Neoelene al Universitții din București (Βουκουρέστι, 24 Μαΐου 2012).
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Συμμετοχή στις επιστημονικές συναντήσεις, ως μέλος της ομάδας του προγράμματος Θαλής: The Black Sea and its
port-cities, 1774-1914 (Iόνιο Πανεπιστήμιο, καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη) και του προγράμματος Θαλής: Forms of public sociality in twentieth century urban Greece:
associations, networks of social intervention and collective subjectivities (Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθ. Εφη Αβδελά).
—, "Ευρωπαϊκή Ιστορία" (ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ, χειμερινό εξάμηνο 2011-12).
—, επισκέπτρια καθηγήτρια, École des Hautes Études en Sciences Sociales
(prof. P. Fridenson, C.R.H.) (Παρίσι, Mάιος 2012).
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Συμμετοχή Ερευνητών ΚΝΕ σε εξεταστικές επιτροπές
Ευγενία Δρακοπούλου, Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Νικ. Φύσσα "Οι τοιχογραφίες
της Μονής Ουμπίσι και η παλαιολόγεια ζωγραφική στη Γεωργία". Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (4 Ιουλίου 2012).
—, Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Αντ. Μπεκιάρη "Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα και της λιτής της μονής Δοχειαρίου". Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3 Δεκεμβρίου 2012).
—, Τακτικό μέλος εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Αρχαιολογία" (20 Δεκεμβρίου 2012).
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, Μέλος της επταμελούς επιτροπής για την
υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας Μονδέλου, με θέμα "Ο γάμος και ο θάνατος στη Σητεία τον 16ο αιώνα-Συμβολή στην κοινωνική ιστορία
της πόλης", που υποστηρίχθηκε στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Κέρκυρα, 5 Δεκεμβρίου 2012).
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