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ΚαταΛΟγΟς ΟμίΛΗτών

ΑποστοΛΙδού ΒΕνΕτΙΑ, καθηγήτρια νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 
Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, ΑπΘ

ΕΛ ΓκΕντΙ πΑνΑΓΙώτησ, ύποψήφιος διδάκτωρ ΕκπΑ, επιστημονικός 
συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ

κΑρΑμΑνώΛΑκησ ΒΑΓΓΕΛησ, Αναπληρωτής Kαθηγητής Θεωρίας και 
Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, ΕκπΑ

κΙούσοπούΛού τονΙΑ, καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, ΕκπΑ

κονΑρησ μΙχΑΛησ, δρ Αρχαίας Ιστορίας, συνεργαζόμενος ερευνητής 
σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών

μΑτΘΑΙού σοφΙΑ, κύρια ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ

νΙκοΛοπούΛού πΑύΛΙνΑ, Εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό στην 
Ιστορία των παιδαγωγικών Ιδεών, πανεπιστήμιο πελοποννήσου

οΙκονομού ΑνδρομΑχη, διευθύντρια ερευνών, κέντρο Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

ποΛύκΑνδρΙώτη ούρΑνΙΑ, διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών / ΕΙΕ

σφοΙνη ΑΛΕξΑνδρΑ, κύρια ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ

τΑμπΑκησ κώστΑσ, Εντεταλμένος ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών / ΕΙΕ

φώτοπούΛού ΑΓΓΕΛΙκη, Γλωσσολόγος, διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.κ «Αθηνά»

φούκΑνΕΛη ΓΕώρΓΙΑ, δρ Αρχαιολογίας, επιστημονική συνεργάτις ΙΙΕ/ΕΙΕ

χΑτζηΙώΑννού μΑρΙΑ χρΙστΙνΑ, διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών 
Ερευνών / ΕΙΕ

ô‰

Οργανωτική επιτροπή
σοφία ματθαίου

ουρανία πολυκανδριώτη
Αλεξάνδρα σφοίνη
κώστας ταμπάκης



10.00 ➤	 χαιρετισμός, 
  μαρία χρίστίνα χατζηίωαννου, διευθύντρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

10.10 ➤		 Εισαγωγικά, 
  σοφία ματθαίου 

10.20 ➤	 μίχαλησ κοναρησ, 
  Η κλασική φιλολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Με 

αφορμή τη σχετική έκδοση της Σοφίας Ματθαίου (ΙΙΕ/ΕΙΕ 
2021)

10.40 ➤	 Βαγγέλησ καραμανωλακησ, Το εθνικό παρελθόν και η 
συγκρότηση των ανθρωπιστικών επιστημών τον 19ο αιώνα. 
Το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

11.00 ➤	 σοφία ματθαίου, Σκέψεις για τη συγκρότηση της επιστήμης 
της αρχαιολογίας στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα

11.20 ➤	 μίχαλησ κοναρησ, Οι απαρχές της επιστημονικής μελέτης 
της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας στη νεοελληνική 
ιστοριογραφία του 19ου αιώνα

11.40 ➤	 συζήτηση

12.00 ➤	 διάλειμμα - καφές

12.20 ➤	 παυλίνα νίκολοπουλου, Μία επιστήμη για το έθνος: η 
ανάδυση και η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην 
Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα

12.40 ➤	 ουρανία πολυκανδρίωτη, Παιδαγωγοί στην Ελλάδα του 
τέλους του 19ου αιώνα. Από την εξωθεσμική στη θεσμική 
παιδαγωγική

Πρώτη ςυνεδρία: αρχαιογνωσία - ίστορία
ΠρΟεδρΟς: αΛεξανδρα ςφΟίνΗ

δεύτερη ςυνεδρία: Παιδαγωγικά - Βυζαντινές ςπουδές
ΠρΟεδρΟς: Κώςτας ταμΠαΚΗς

13.00 ➤	 τονία κίουσοπουλου, Η συμβολή του Κ. Σάθα και του Σπ. 
Λάμπρου στις βυζαντινές σπουδές

13.20  ➤	 Γέωργία φουκανέλη, Οι απαρχές της Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας στην Ελλάδα

13.40  ➤	 συζήτηση
14.00 ➤	 διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα - καφές 

16.00 ➤	 Ανδρομαχη οίκονομου, Η συγκρότηση των λαογραφικών 
σπουδών και της ελληνικής λαογραφίας κατά τον 19ο αι. 
Μια όχι άσκοπη αναδρομή

16.20 ➤	 Βένέτία Αποστολίδου, Η συμβολή του Νικολάου Γ. Πολίτη 
στην προϊστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας

16.40 ➤	 παναγίωτησ Ελ Γκέντί, Τεχνολογίες της τυπωμένης 
σελίδας: Η ανάδυση της Νεοελληνικής Φιλολογίας κατά 
τον 19ο αιώνα

17.00 ➤	 συζήτηση
17.20 ➤	 διάλειμμα

17.20 ➤	 Αλέξανδρα σφοίνη – Αγγέλίκη φωτοπουλου, Εισαγωγή και 
θεσμοθέτηση της Γλωσσολογίας στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

17.40 ➤	 κωστασ ταμπακησ, Η Ιστορία της Επιστήμης ως αντικείμενο 
μελέτης και η περίπτωση του Μιχαήλ Στεφανίδη (1868-
1957)

18.00 ➤	 συζήτηση
18.20 ➤	 ςυμπερασματικές παρατηρήσεις, σοφία ματθαίου – 

Βένέτία Αποστολίδου – Βαγγέλησ καραμανωλακησ 

τρίτη ςυνεδρία: Λαογραφία - νεοελληνική φιλολογία
ΠρΟεδρΟς: Ουρανία ΠΟΛυΚανδρίώτΗ

τέταρτη ςυνεδρία: γλωσσολογία - ίστορία της επιστήμης  
ΠρΟεδρΟς: ςΟφία ματθαίΟυ


