
Τα Σεμινάρια του INE 

Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2007, για έβδομη συνεχή χρονιά. 

Πρόκειται για τις, καθιερωμένες πια, συναντήσεις της Παρασκευής, όπου τόσο μέ

λη του INE, όσο και επισκέπτες ερευνητές παρουσιάζουν τις τρέχουσες έρευνες τους και 

συζητούν ζητήματα μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης καθώς και τους προβληματισμούς που 

ανακύπτουν από την επεξεργασία και διαπραγμάτευση του κάθε ζητήματος που τους 

απασχολεί. 'Ετσι τα Σεμινάρια και οι συζητήσεις που γίνονται σε αυτά, στηρίζουν την 

έρευνα στις επιστήμες του ανθρώπου με άξονα τον διεπιστημονικό διάλογο που απο

τελεί και μια βασική προϋπόθεση της. 

2 Μαρτίου 2007 

"Υιοί νικηθέντων Αγίων": Προτάσεις για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη του ελληνικού εθνι

κού κινήματος στο Α' μισό του 19ου αιώνα 

Ομιλητής: Μάριος Χατζόπουλος (ερευνητής INE/EIE) 

16 Μαρτίου 2007 

Στέφανος Α. Κουμανούδης (1818-1899) και Αδαμάντιος Κοραής. Προτάσεις έρευνας για 

τους "κοραϊστές" κατά τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους 

Ομιλήτρια: Σοφία Ματθαίου (ερευνήτρια INE/EIE) 

Ι η Ιουνίου 2007 

Ε. A Freeman and George Finlay: A Byzantine Friendship 

Ομιλητής: Paul Stephenson (καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 

Durham) 

15 Ιουνίου 2007 

Σπουδαστές από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες στην Αθήνα του 19ου αιώνα 

Ομιλητής: Λεωνίδας Ράδος (ιστορικός-ερευνητής στο "Α. D. Xenopol" History 

Institute του Ιασίου) 

19 Οκτωβρίου 2007 

"Βαλκανική Ορθοδοξία" Η σημασία του κολλυβαδικού κινήματος για τη διαμόρφωση συλ

λογικών ταυτοτήτων στην οθωμανική Fupώπη 

Ομιλητής: Ιωάννης Ζελεπός (Πανεπιστήμιο της Βιέννης) 



9 Νοεμβρίου 2007 

(α) Η Αλεξανδρινή Ελληνική Σχολή Νίζνας (Ι8Ι7-Ι9Ι9) 

Ομιλητές: Βιτάλι Ζαϊκόβσκι (εθνολόγος) και Τατιάνα Ζαϊκόβσκαγια, (ανθρωπολόγος) 

(β) Η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρινής Ελληνικής Σχολής Νίζνας 

Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (διευθυντής ερευνών INE/EIE) 

7 Δεκεμβρίου 2007 

Μήλος, τέλη 17ου αιώνα: Όψεις μιας οικονομίας του κουρσού 

Ομιλητής: Γιώργος Κουτζακιώτης (ερευνητής INE/EIE) 

Αντισυμβατικά κείμενα: 

Από τον Χριστόδουλο τον Ακαρνάνα στον Διονύσιο Σολωμό 

Υπεύθυνος: Σπύρος Ι. Ασδραχάς 

Τα σεμινάρια της χρονιάς αυτής θέλησαν να αναδείξουν ορισμένες από τις κοινωνι

κές διαστάσεις του ελληνικού Διαφωτισμού, μάλιστα την κριτική αναπαράσταση της 

ελληνικής κοινωνίας του φθίνοντος ιη' και του αρχόμενου ιθ' αιώνα. Αναλύθηκαν ορι

σμένα κείμενα, ενώ παραλείφθηκαν άλλα που συνιστούν κοινούς τόπους της συναφούς 

ιστοριογραφίας, όπως τα κοραϊκά, ακόμη κι εκείνα του Μοισιόδακα ή του Ρήγα. Τα κεί

μενα που επιλέχθηκαν μπορούν αδρομερώς να διακριθούν σε δυο κατηγορίες: α) κεί

μενα ανατρεπτικά με έντονο πολεμικό χαρακτήρα, β) κείμενα μεταρρυθμιστικά, πάντο

τε κριτικά και κατά κανόνα ανατρεπτικά κυρίως ως προς τη γλώσσα. Στην πρώτη κατη

γορία ανήκει η πολεμική του Χριστόδουλου του Ακαρνάνος Περί θεοκρατίας (1793), 

πριν απ' αυτή ο Ανώνυμος του 1785, οι Discorsi της κερκυραϊκής Πατριωτικής Εταιρεί

ας (1798), η Ελληνική Νομαρχία (1806), ο Ρωσαγγλογάλλος (1810). Στη δεύτερη κατηγο

ρία ανήκουν η Νεωτερική ίεωγραφία (1791) και η επιστολή του Αθανάσιου Ψαλίδα προς 

τον Νεόφυτο Δούκα (1815). Ο Δημήτρης Αρβανιτάκης έκλεισε τα χρονολογικά όρια της 

θεματικής με τη σολωμική ίυναίκα της Ζάκυθος. 

Το πολιτικό δεν αναδύεται αμέσως ή και εμμέσως από όλα αυτά τα κείμενα, για πα

ράδειγμα ο ανατρεπτικός λόγος του Χριστόδουλου ή του Ανωνύμου του 1785 αφορά 

τη θρησκεία και την Εκκλησία, χωρίς να εκβάλλει στο πολιτικό: το τελευταίο υποβόσκει 

στην αναίρεση των πολιτικών, εκκλησιαστικών και οικονομικών αυθεντιών, με διακριτό 

τρόπο στον Ρωααγγλογάλλο, στο εθνικό. Το τελευταίο, ως απελευθερωτικό αίτημα, βρί

σκεται στο επίκεντρο και στην αφορμή της Ελληνικής Νομαρχίας αλλά σε αιτιώδη συ

νάρτηση με την πολιτική θεωρία. Αντιθέτως στους Discorsi επίκεντρο είναι η Δημοκρα

τία (Repubblica) και το εθνικό υποτάσσεται σ'αυτή! Στα μετριοπαθέστερα κείμενα όπως 

η Νεωτερική ίεωγραφία το πολιτικό ανακύπτει εμμέσως μέσω της κατάφασης της Αρχαι

ότητας και αμέσως μέσω παραινέσεων που αφορούν τα κοινοτικά μορφώματα ή μέσω 

της εθνικής χαρακτηριολογίας, χωρίς σαφή απελευθερωτική διάσταση που μόνο υπαι-



νικτικά διατυπώνεται. Τα διαφορετικά άλλα συμπληρωματικά (για την ιστορική ερμη

νεία) κείμενα που σχολιάστηκαν στοιχειοθετούν εν σμικρώ την πολυτροπία του ανα

τρεπτικού λόγου που υποτυπώνει επίσης τα συγκρουσιακά πεδία των κοινωνιών στις 

οποίες αναφέρονται. 

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 

Ιστορία της Ελληνικής Ιστοριογραφίας, Ι8ος-20ός αι. 

Υπεύθυνος: Γιάννης Κουμπουρλής, ερευνητής INE/EIE 

Συνεργάτες: Δημήτρης Αρβανιτάκης, επιστημ. συνεργάτης Μουσείου Μπενάκη 

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, επιστημ. συνεργάτης ΑΣΚΙ 

Το Σεμινάριο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική 

Επιστήμη και Ιστορία" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντεί-

ου Πανεπιστημίου (κατεύθυνση "Νεότερη Ιστορία") και διεξάγεται κάθε Πέμπτη, 18.30-

21.30, στο INE/EIE, αίθουσα 511. 

Το Σεμινάριο είναι οργανωμένο στη βάση εισηγήσεων από τον υπεύθυνο και τους 

συνεργάτες του. Η σειρά των εισηγήσεων έχει ως εξής: 

α. Ένα παράδειγμα τοπικής ιστοριογραφίας: Επτανησιακή ιστοριογραφία, Ι8ος-Ι9ος αι. 

(Δημήτρης Αρβανιτάκης), 

β. Από τον Διαφωτισμό στον ιστορισμό: η πορεία προς τη συγκρότηση μιας εθνικής αντί

ληψης για την ελληνική ιστορία (Γιάννης Κουμπουρλής), 

γ. Η ελληνική εθνική ιστοριογραφία. Μ. Ρενιέρης, Γ. Πεντάδης-Δάρβαρης, Σπ. Ζαμπέλιος, 

Κ. Παπαρρηγόπουλος (Γιάννης Κουμπουρλής), 

δ. Η ιστορική επιστήμη από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο στον Απόστολο Βακαλόπουλο (Βαγ

γέλης Καραμανωλάκης), 

ε. Η ελληνική μαρξιστική ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Γ. Σκληρός, Γ. 

Κορδάτος, Γ. Ζεύγος, Σ. Μάξιμος (Γιάννης Κουμπουρλής). 

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2007 

(2-17 Ιουλίου 2007) 

Τον Ιούλιο του 2007 πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο τα "Σεμινάρια της Ερμούπολης 

2007" που οργανώθηκαν για 23η χρονιά από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 

και το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων. Οι συνεδριάσεις διεξήχθησαν 

στις φιλόξενες αίθουσες των ΓΑΚ νομού Κυκλάδων και του Βιομηχανικού Μουσείου 

Ερμούπολης που σταθερά στεγάζουν τα Σεμινάρια, με την προσθήκη εφέτος της αί

θουσας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Στις εργασίες των Σεμιναρίων πήραν μέρος 135 
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επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι κάλυψαν με τις ανακοινώσεις 

και τις παρεμβάσεις τους ευρύ φάσμα θεμάτων του χώρου των ανθρωπιστικών επιστη

μών και δημιούργησαν εναύσματα για παραγωγική συζήτηση και δημιουργική ανταλ

λαγή απόψεων. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης από την ίδρυση τους επιδίωξαν να υπη

ρετήσουν τη διεπιστημονική προσέγγιση και την επικοινωνία μεταξύ όμορων κλάδων 

των ανθρωπιστικών επιστημών. Έτσι και εφέτος οι θεματικοί άξονες κάλυψαν αντικεί

μενα όπως η νεώτερη και σύγχρονη ιστορία, η λογοτεχνία, η οικονομία, η τεχνολογία, 

και η κοινωνιολογία. Αναλυτικότερα οι θεματικές ενότητες που οργανώθηκαν ήταν οι 

ακόλουθες: 

• Στην Πόλη τον 19ο αιώνα: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας της πολιτικής Ρωμιοσύνης (2-3 

Ιουλίου). 

• Στον δρόμο προς την αειφορία. Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (5-6 Ιουλίου). 

• Δημόσιος χώρος: ανισότητες και διακρίσεις (6-8 Ιουλίου). 

• Networking in science and technology: the gender perspective (6-9 Ιουλίου). 

• Αλιεία και αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Από τις μαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγ

χρονη πραγματικότητα (9-10 Ιουλίου). 

• Στιγμές από τη νεότερη συριανή Ιστορία (11-12 Ιουλίου). 

• Η συγκρότηση του λογοτεχνικού πεδίου στην Ελλάδα (Ι9ος-20ος αι.). Καταγραφές και υπο

θέσεις εργασίας (12-13 Ιουλίου). 

• Οικονομική μεγέθυνση: έχουμε. Οικονομία της γνώσης: απέχουμε (12-15 Ιουλίου). 

• Island Cartographies: Knowledge and Power I Cartographie des îles: enjeux de savoir -

enjeux de pouvoir (16-17 Ιουλίου). 

Το πλήρες πρόγραμμα των Σεμιναρίων με τους ομιλητές και τους τίτλους των ανα

κοινώσεων βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών http://www.eie.gr. 

http://www.eie.gr


Σεμινάριο 

Στην Πόλη τον 19ο αιώνα: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας της πολιτικής ρωμιοσύνης. 

(Σεμινάρια της Ερμούπολης, 2-3 Ιουλίου 2007) 

Χτο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2007 διεξήχθη στις 2 και 3 Ιουλίου 

το σεμινάριο με τίτλο Στην Πόλη τον 19ο αιώνα : Όψεις της κοινωνικής ιστορίας της 

Ήολίτικης ρωμιοσύνης. Σύμφωνα με τη σειρά των παρουσιάσεων ομιλητές ήταν: Πασχά

λης Κιτρομηλίδης, "Εισαγωγή στην προβληματική της συνάντησης: Πόλη, παιδεία και 

έρευνα". • Έφη Κάννερ, "Ρωμιοί, Οθωμανικότητα, Ευρώπη του 19ου αιώνα: Σχόλια και 

σκέψεις". • Σία Αναγνωστοπούλου, "Η οριστική αποδυνάμωση του αυτοκρατορικού χα

ρακτήρα της Κωνσταντινούπολης στο τέλος του 19ου αιώνα". • Σταύρος Ανεστίδης, "Η 

Κωνσταντινούπολη με το βλέμμα του Μανουήλ Ιω. Γεδεών. Αποσημειώματα Χρονογρά

φου". • Κωσταντίνα Ανδριανόπουλου, "Κοινωνική πολιτική και εθνική αποστολή: Περί

θαλψη και περισυλλογή των ορφανών στην Κωνσταντινούπολη". • Στρατής Ταρίνας, "Ο 

ελληνικός τύπος της Κωνσταντινούπολης τον 19ο αιώνα". • Βασίλης Κολώνας, "Έλλη

νες αρχιτέκτονες στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα". • Μαίρη Τσιτιμά-

κη, "Συμπληρωματικά στοιχεία για τη ναοδομία της Πόλης τον 19ο αιώνα". • Νίκος Σι-

γάλας, "Η διαμόρφωση της αστικής γεωγραφίας των Ρωμιών της Πόλης (18ος-19ος αι

ώνας): Το παράδειγμα της Βλάγκας. • Σάββας Τσιλένης, "Προβλήματα διαμόρφωσης 

του αστικού χώρου από την ελληνορθόδοξη κοινότητα στην Πόλη". 

Το σεμινάριο αποσκοπούσε σε μια εις βάθος διερεύνηση των εκδηλώσεων στους 

τομείς της παιδείας, της κίνησης ιδεών, της εκκλησίας, της φιλανθρωπίας, της αρχιτε

κτονικής, της πολεοδομίας και της αστικής γεωγραφίας, την περίοδο της ακμής της ελ

ληνικής κοινότητας στην Πόλη. Στην πρωινή συνεδρία ο Π. Κιτρομηλίδης τόνισε την 

ανάγκη της διάσωσης της ιστορίας του Γένους, τη διερεύνηση των λόγιων πηγών της 

παράδοσης, της ιστορίας των κτιρίων και της προφορικής ιστορίας των ανθρώπων, κα

θώς και την ανάγκη συγκρότησης βιβλιογραφίας σχετικής με την Κωνσταντινούπολη 

του 19ου αιώνα. Η Ε. Κάννερ και η Σ. Αναγνωστοπούλου έθιξαν το θέμα του εκσυγ

χρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αντίδραση που δημιούργησε στους 

θεσμούς της ελληνικής κοινότητας και της εκκλησίας. Η Κάννερ πρόβαλε την ανάδειξη 

της νεοφαναριώτικης εξαστισμένης μερίδας στα κοινωνικά δρώμενα και κυρίως τον ρό

λο της γυναικείας εκπαίδευσης και φιλανθρωπίας και η Αναγνωστοπούλου την ταυτό

χρονη οικουμενικότητα που πρέσβευαν ο σουλτάνος Χαμήτ Β' με το πανισλαμικό κί

νημα και ο πατριάρχης Ιωακείμ Γ' με την ορθόδοξη. Ο Σ. Ανεστίδης παρουσίασε τη ζωή 

στην Πόλη και κυρίως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μέσα από το έργο του Μ. Ι. Γεδε

ών, όπως και τις αντιδράσεις που δημιούργησε στους συγχρόνους του, η Κ. Ανδριανό

πουλου τη δράση του Ιδρύματος Εθνικής Στέγης στη Χάλκη για την περίθαλψη των ορ

φανών του παγκοσμίου πολέμου και γενικότερα την πρόνοια για τα έκθετα παιδιά από 

την ελληνική κοινότητα και ο Σ. Ταρίνας τον ρόλο του ελληνικού τύπου και τη δράση 

των δημοσιογράφων για να επιβιώσουν στο καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας την πε

ρίοδο του Χαμήτ Β'. 



utari Bosphorus Calata 

Στην απογευματινή συνεδρία ο Β. Κολώνας παρουσίασε τη συγκρότηση και το έρ

γο των ελλήνων αρχιτεκτόνων εντάσσοντας το στα σύγχρονα, τότε, αισθητικά ρεύματα 

ερμηνεύοντας τις πιθανές σχέσεις του όψιμου νεοκλασικισμού και του εκλεκτικισμού με 

τον εθνικισμό. Η Μ. Τσιτιμάκη πρόβαλε, με την παράθεση πολλών κατόψεων και φω

τογραφιών, την τυπολογία και τη μορφολογία των νεώτερων εκκλησιών της Πόλης εξε

τάζοντας την εξέλιξη και τις επιρροές της τρίκλιτης βασιλικής. Ο Ν. Σιγάλας παρου

σίασε τα αποτελέσματα μίας ανθρωπογεωγραφικής έρευνας για τις συνοικίες της Προ-

ποντίδας στην περιτειχισμένη Κωνσταντινούπολη που περιλαμβάνει την Βλάγκα και το 

Κοντοσκάλι και τέλος ο Σ. Τσιλένης έθιξε τις κοινές συμπεριφορές των ιθυνόντων στον 

τρόπο ανέγερσης δημοσίων κτιρίων και το πώς ο τύπος της εποχής αποτύπωνε τα θέ

ματα που αφορούσαν το κτισμένο περιβάλλον της Πόλης. 

Σάββας Τσιλένης 
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Συνάντηση 

Αλιεία και αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες 

Από τις μαρτυρίες του παρελθόντος στις προοπτικές του σήμερα 

(Σεμινάρια της Ερμούπολης, 9-10 Ιουλίου 2007) 

Ηαλιεία ως οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα βρέθηκε μάλλον στο πε

ριθώριο των ερευνών των ανθρωπιστικών επιστημών, παρότι η Ελλάδα είναι μια 

χώρα όπου το υγρό στοιχείο διαδραμάτιζε ανέκαθεν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των κα

τοίκων της. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη επιχείρησε μια πρώ

τη καταγραφή μαρτυριών, σκέψεων και προβληματισμών σχετικά με την αλιεία. Οι πα

ρεμβάσεις των συμμετεχόντων αναφέρονταν στην αλιευτική δραστηριότητα, τις μορφές 

οργάνωσης και τις συνθήκες εργασίας των ψαράδων, τη διακίνηση των αλιευμάτων, τα 

σκάφη και τις μεθόδους ψαρέματος. Καθώς η αλιεία ασκήθηκε με παραδοσιακές, σχε

δόν όμοιες, μεθόδους μέχρι τη βιομηχανική εποχή, ενώ και μεταγενέστερα μορφές ερ

γασίας με προβιομηχανικά χαρακτηριστικά επιβίωσαν μέχρι τις μέρες μας, κρίθηκε 

προτιμότερο η συνάντηση να καλύπτει ένα ευρύ χρονικό ανάπτυγμα που να εκτείνεται 

από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα με τη συμμετοχή μελετητών 

από γειτονικούς κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών -αρχαιολόγων, ιστορικών, 

εθνολόγων, κοινωνιολόγων- επιχειρήθηκε μια πρώτη αλλά κατά το δυνατόν πολύπλευ

ρη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την αλιευτική δραστηριότητα. 

Η Ελένη Γεροντάκου (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή), η Αθηνά Χατζηδημητρίου (Β' 

ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ) και ο Γιώργος Κουτσουφλάκης (Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων - ΥΠΠΟ) 

με τις ανακοινώσεις τους ανέδειξαν τον κόσμο της αλιείας στην προϊστορική, κλασική 
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και ρωμαϊκή εποχή, μέσα από τα υλικά κατάλοιπα και τις απεικονίσεις που έχει αφήσει ^™~ 

η δραστηριότητα αυτή. Ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης (INE/EIE), ο Δημήτρης Δημητρό-

πουλος (INE/EIE), η Μαρία Καμονάχου (ΓΑΚ Κέρκυρας) ο Νίκος Αλεβιζάκης (μεταπτυ

χιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Αθηνών) και η Ευδοκία Ολυμπίτου (Ιόνιο Πανεπιστή

μιο) παρουσίασαν όψεις της αλιείας στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος κατά τη διάρκεια 

του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Τέλος ο Ελευθέριος Αλεξάκης (Κέντρο Ερεύνης της 

Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών), η Κωνσταντίνο Μπάδα (Πανεπιστήμιο Ιω

αννίνων) και η Κατερίνα Φραγκούδη (Université de Brest) παρουσίασαν παραδείγματα 

από τη σύγχρονη άσκηση της αλιείας σε κοινότητες της Λακωνίας, της Αιτωλοακαρνα

νίας και του νομού Θεσσαλονίκης. Οι ανακοινώσεις της συνάντησης έχει προγραμματι

στεί να περιληφθούν σε τόμο με τα πρακτικά της που θα εκδοθεί από το Ινστιτούτο Νε

οελληνικών Ερευνών. 

Εύη Ολυμπίτου - Δημήτρης Δημητρόπουλος 

Διαρκές Σεμινάριο ΙΑΕΝ 

(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007) 

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ροτζώκος - Γιώργος Αγγελόπουλος, Νεολαία και 

Στρατός: Όψεις του νεολαιίστικου κριτικού λόγου απέναντι στη στρατιωτική θητεία τη δε

καετία του '80. 

Συζητητές: Στρατής Μπουρνάζος, Παναγής Παναγιωτόπουλος. 

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου: Πολύκαρπος Καραμούζης, Θρησκευτικές Νεολαίες στη 

νεοελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια του 20ού αι. Οργανωτική μορφή και ιδεολογικο

πολιτική λειτουργία. 

Συζητητές: Μάριος Μπέγζος, Αντώνης Παπαρίζος, Ισίδωρος Παχουνδάκης. 

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου: Αγαπούλα Κώτση, Νοσολογία της νεολαίας και των παιδι

κών ηλικιών (20ός αι.). 

Συζητητές: Θανάσης Βοζίκης, Γιώργος Κωστελένος. 

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου: Κώστας Κατσάπης, "Μια νεολαία με καταλυτικές διαθέσεις". 

Σκέψεις για το ελληνικό Αντι-ροκ κίνημα (1964-1974). 

Συζητητές: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Βαγγέλης Καραμανωλάκης. 


