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Ομιλητές
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Πλουμίδης | Κ. Πουλής | Γ. Ραουζαίος | Σ. Ριζάς | Σ. Ρούσσος | Σ. Σεφεριάδης | Γ. Σιακαντάρης | Γ.
Σκαρπέλος | Δ. Σταματόπουλος | Φ. Τερζάκης | Α. Χαλκιά | Μ. Χαραλαμπίδης  | Σ.
Χαραλαμπόπουλος | Ε. Χατζηβασιλείου | Ν. Χρηστάκης | Ξ. Χρυσοχόου

νέος ελληνισμός | Ανατολή-Δύση | 1821 | Μεγάλη Ιδέα | Εμφύλιος |γεωπολιτική της
Ελλάδας | φιλελευθερισμός | αναρχοκομμουνισμός  | νέα ακροδεξιά | λαϊκισμός | τα
κοινά αγαθά | παγκοσμιοποίηση και έθνος-κράτος | παράδοση και νεωτερικότητα |

ο έρωτας στα χρόνια της κρίσης | ταυτότητες | οπτικός πολιτισμός | ψηφιακός
κόσμος | ο ξένος της διπλανής πόρτας | νεκροζώντανη νεότητα | υπερήρωες της

μεταπολίτευσης | αντιήρωες της μετανεωτερικότητας | και πολύ περισσότερα

Θέματα



Δέκα σταθμοί στη νεοελληνική ιστορία, δέκα κορυφαίες στιγμές ή εποχές αναμέτρησης ανάμεσα σε δύο (ή και
περισσότερους) πόλους γύρω από τους οποίους οργανώνονται κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, πρωταγωνιστικές
ομάδες και φυσιογνωμίες, αποφασιστικοί θεσμοί και καταλυτικές ιδέες: από τις προεπαναστατικές κοινότητες, τους
προεστούς και τους οπλαρχηγούς ώς την εκκλησία, το στρατό και τη διοίκηση, από τον Ρήγα και τον Κολοκοτρώνη
ώς τον Καποδίστρια, τον Τρικούπη ή τον Βενιζέλο, από τη Ρωμιοσύνη και τα Φώτα ώς τη Μεγάλη Ιδέα, το κοινωνικό
ζήτημα και τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό. Οι δύο ομιλητές κάθε συνάντησης φωτίζουν, συνήθως από διαφορετική
οπτική γωνία, τις κρίσιμες αυτές συγκυρίες, ξετυλίγοντας το νήμα από τους τελευταίους αιώνες της οθωμανικής
αυτοκρατορίας στα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και μέχρι τις μέρες μας.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Κάθε Τρίτη, 18.00-21.00 | Κύκλος 10 διαλέξεων (30 ωρών): 180€ | Μεμονωμένες διαλέξεις: 20€



Με το ξέσπασμα και το πάγωμα της Ρωσικής Επανάστασης, τον κεραυνοβόλο πόλεμο και τη φρίκη του Γ΄ Ράιχ,  την
επιτυχία της σοσιαλδημοκρατίας και τη νεοφιλελεύθερη ανατροπή της, ο 20ός αιώνας έφερε σοβαρές μεταβολές και
ανακατατάξεις στα φιλελεύθερα, αναρχικά και κομμουνιστικά δόγματα του 19ου. Το σεμινάριο παρακολουθεί αυτή τη
ρευστή κληρονομιά της πολιτικής σκέψης, από τους πιο χαρακτηριστικούς –ισμούς μέχρι  τις αλληλεπιδράσεις της
πολιτικής με  τη θρησκεία, την επικοινωνία ή τα απειλούμενα κοινά αγαθά, στο σύγχρονο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ομιλητές ταυτίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με το
αντικείμενό τους (με εξαίρεση βέβαια το φασισμό) επιτρέπει να ανασυγκροτηθεί ένα είδος διαλόγου μεταξύ των
ποικίλων αυτών κοσμοθεωρήσεων που πέρασαν το κατώφλι του 21ου αιώνα 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ό ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Κάθε Τετάρτη, 18.00-20.00 Κύκλος 10 διαλέξεων (20 ωρών): 120€ | Μεμονωμένες διαλέξεις: 15€



Οι διαλέξεις του κύκλου αυτού βασίζονται στην ιδέα ότι η γνώση δεν πρέπει να μένει μόνο μέσα στα πανεπιστήμια,
αλλά να είναι δημόσια και, κυρίως, να έχει στόχο την καλυτέρευση της ζωής. Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις δεν
παρέχουν απλώς γνώση για τη γνώση, αλλά θίγουν ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και αποβλέπουν στη
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι πολλά από τα προβλήματα που θεωρούμε προσωπικά είναι εν τέλει κοινωνικά.
 
Έτσι, αφού παρουσιαστούν οι βασικές κοινωνιολογικές έννοιες, στις συναντήσεις του κύκλου αυτού συζητιούνται
θέματα όπως: η συγκρότηση του εαυτού, της ταυτότητας και της ετερότητας, η κατασκευή του κοινωνικού φύλου, οι
κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις, οι κοινότητες του κυβερνοχώρου και τα fake news, δράσεις και αντιδράσεις,
εικόνες και πραγματικότητα μέσα σε μια πόλη που αλλάζει συνεχώς.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κάθε Πέμπτη, 18.00-20.00 | Κύκλος 11 διαλέξεων (22 ωρών): 130€ | Μεμονωμένες διαλέξεις: 15€



Ποια θέση δίνει η σύγχρονη κοινωνία των ενηλίκων, και ειδικότερα η ελληνική, στα παιδιά και τους νέους; Πώς
αποδίδει σ’ αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες «φυσικά» γνωρίσματα όπως αθωότητα, παθητικότητα, τρωτότητα, ανάγκη
φροντίδας, έλλειψη κρίσης και αδυναμία λήψης αποφάσεων; Και πώς ξεχωρίζει τα μέλη τους που είναι «άξια»
προστασίας και υποστήριξης από άλλα, «μη κανονικά», που πρέπει να αποκλειστούν ή να συμμορφωθούν; Το
σεμινάριο προσεγγίζει κριτικά αυτές τις «αυτονόητες»  κατηγορίες και τους διαχωρισμούς που νομιμοποιούν ως προς
την αυτονομία και την επιτήρηση των νέων υποκειμένων, εξετάζοντας όλο το φάσμα λόγων και πρακτικών γύρω από
την παιδική ηλικία και τη νεότητα: από τα κοινά στερεότυπα μέχρι τις κυρίαρχες επιστημονικές θέσεις, και μαζί τις
προδιαγραφές του κράτους για τους μελλοντικούς του πολίτες.

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Κάθε Δευτέρα, 18.00-20.00 | Κύκλος 8 διαλέξεων (16 ωρών): 100€ | Μεμονωμένες διαλέξεις: 15€


