
    
 

 
Τα σεµινάρια θα γίνονται στα γραφεία του ΕΚΚΕ,  

Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 8ος όρ., Πλατεία Κοτζιά,  6.00-8.00 µ.µ. 
 

ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
/ ΠΜΣ: Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας / ΠΜΣ: Εφαρµοσµένη Γεωγραφία 
και διαχείριση του χώρου 

 
Πρόγραµµα σεµιναρίου: 

Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Μία διεπιστηµονική προσέγγιση 
 

26/11/2012  Νίκος Ποταµιάνος (διδάκτορας ιστορίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης), «Κέντρο και γειτονιές 
της Αθήνας 1870-1922» 

3/12/2012  Νίκος Σουλιώτης (ΕΚΚΕ), «Τυπολογία & διαδοχικότητα των επιχειρηµατιών που 
διαµόρφωσαν τα νέα τοπία στις περιοχές ψυχαγωγίας του αθηναϊκού κέντρου (1980-
2000)»  

10/12/2012 Ευγενία Μπουρνόβα (ΕΚΠΑ), Μυρτώ ∆ηµητροπούλου, (διδάκτορας ιστορίας, 
Πανεπιστήµιο Lumière Lyon 2), «1880-1950, οι συνοικίες της Αθήνας: κοινωνικές 
οµάδες και επιλογή κατοικίας» 

14/1/2013  Χριστίνα Αγριαντώνη (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), «Κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας 
τον 19ο αιώνα» 

21/1/2013  Εσθήρ Σολοµών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων), Νίκος Χρυσικάκης (φωτογράφος-
σκηνοθέτης), «“A last walk”: Περπατώντας στην Αθήνα µε επιζώντες του 
Ολοκαυτώµατος. Μνήµη, χώρος και κινηµατογραφική καταγραφή» Σχολιασµός: Οντέτ 
Βαρών-Βασάρ (ιστορικός, ΕΑΠ)        

4/2/2013  ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος (ΕΙΕ), Κατερίνα ∆έδε (ΕΙΕ), «Το κέντρο της Αθήνας ως 
τόπος διαδήλωσης» Αγγελική Χριστοδούλου (ΑΣΚΙ), «Φοιτητικοί χώροι συνάντησης και 
συνάθροισης στη Μεσοπολεµική Αθήνα» 

11/2/2013  Θωµάς Μαλούτας (ΕΚΚΕ - Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο), «Η σταδιακή διαµόρφωση των 
σχηµάτων ταξικού και εθνοτικού στεγαστικού διαχωρισµού στην Αθήνα (1950-2000)» 

18/2/2013  Κώστας Γιαννακόπουλος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου), «Περιχαρακωµένες κοινότητες και 
πολιτικές της διαφοράς στον Κεραµεικό και το Γκάζι» 

25/2/2013 Παύλος ∆ελλαδέτσιµας (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο), «Οι πλουτήσαντες στην κατοχή 
από τις αγοραπωλησίες ακινήτων» 

4/3/2013  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (ΕΙΕ), «Η Αθήνα από επαρχιακή πόλη της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους» 

11/3/2013 Αφροδίτη Νικολαΐδου, ∆ιδάκτορας Παντείου Πανεπιστηµίου, «Η Αθήνα ως 
κινηµατογραφικός χαρακτήρας: µια τυπολογία ρόλων στις αφηγήσεις του ελληνικού 
κινηµατογράφου (1990-2010)» 

1/4/2013  Υπακοή Χατζηµιχαήλ (ΓΑΚ), «Συµβαλλόµενοι εν Αθήναις… Οικονοµικές και κοινωνικές 
όψεις της Αθήνας στο πρώιµο ελληνικό κράτος (1833-1843)» 

15/4/2013  Μενέλαος Χαραλαµπίδης (διδάκτορας ιστορίας, ΕΚΠΑ), «Η αντιστασιακή δράση σε 
αστικό περιβάλλον. Πολιτική διαµαρτυρία και ένοπλη δράση στην κατοχική Αθήνα» 

13/5/2013  Γιάννης Στογιαννίδης (υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας), 
«Συµβιώνοντας µε έναν βιοµηχανικό γίγαντα: ιστορίες κατοίκησης από το Γκαζοχώρι». 
Το σεµινάριο αυτό θα λάβει χώρα στο Αµφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθµού 9,84 στο 
Γκάζι (Πειραιώς 100), ευγενική παραχώρηση του ραδιοφωνικού σταθµού. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη και ξενάγηση στο Γκάζι.  

27/5/2013  Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου (υποψήφια διδάκτορας ΕΜΠ), «Σχεδιασµοί για τη 
λεωφόρο Συγγρού στο πέρασµα από το 19ο στον 20ο αιώνα»  


