
1. Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΗΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/04/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Η οργή των πανεπιστημιακών δασκάλων
ΞΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Η εικόνα ίου δασκάλου στο Δημοτικό που pas
μαθαίνει και φροντίζει η εικόνα του καθηγητή
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που μα5 διδάσκει

και στηρίζει είναι οικείε5 στον καθένα Υπάρχει
όμω5 και μια άλλη κατηγορία δασκάλων οι πανεπιστημιακοί

ΓΓ αυτή την iocjs όχι τόσο οικεία κατηγορία θα
aas μιλήσω

Για να διδάξει Kânoios σήμερα στο Πανεπιστήμιο
υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση να έχει μυηθεί στην
έρευνα Kàvovras κατ αρχήν διδακτορική διατριβή

Το διδακτορικό δεν είναι απλώ5 ακόμη ένα χαρτί
Είναι μια πολύχρονη εναγώνια προσπάθεια να παραγάγει

Kânoios κάτι καινούργιο σε ερευνητικό επίπεδο
να συμβάλει έστω και λίγο στην παραγωγή véas vvcoons
Για να το κάνει Kânoios πρέπει να μαθητεύσει δίπλα σε
έναν πιο μεγάλο μάστορα ras έρευνα5 έναν δάσκαλο
και να υποστηρίξει τη θέση του μπροστά σε μια επιτροπή
άλλων δασκάλων που θα του δώσουν τον τίτλο του διδάκτορα

Μετά αρχίζει ο aycovas των δημοσιεύσεων για
να κριθεί ξανά το έργο ώστε ίσω5 κάποτε βρεθεί κανει'5
να εργάζεται Kàvovras έρευνα

Το να είσαι πανεπιστημιακ05 σημαίνει μια συνεχή προσπάθεια

βελτίωσα και έρευνα5 Είναι μια δουλειά xcopis
ωράριο μια συνεχή5 ενασχόληση Ταυτόχρονα η κριτική
η εξερεύνηση η ανακάλυψη η επιβεβαίωση η διάψευση
η προσπάθεια ανοίγουν ορίζοντε5 στο μυαλό μα5 των
φοιτητών pas αλλά και ms ανθρωπότητα5 Μέσα από
i5ées και τεχνικέ5 κατασκευέ5 του νου και των χεριών
φαντασία και μέθοδο χτίζουμε tous κόσμου5 pas

Για μα5 tous πανεπιστημιακούε δασκάλουε είναι απίστευτη

τιμή και χαρά να είμαστε κομμάτι αυτού του
γίγνεσθαι

με την έρευνά pas και να τη μαθαίνουμε και σε
άλλου5 Να tous βοηθάμε να χειραφετήσουν τη σκέψη
tous να γνωρίσουν τη γνώση που έχει παραχθεί να δαμάσουν

μεθόδου5 και τεχνικέ5 να σκεφτούν και να κάνουν

αυτά που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη να στηρίξουν
με την επιστημοσύνη tous την κοινωνία

Και το κάνουμε αυτό σιωπηρά όλα τα χρόνια Tns κρί
ons στηρίζοντα5 μια νέα γενιά που δεν την κρατάει ο τό
nos Tns Δεν φταίνε όμω5 το Πανεπιστήμιο και η εκπαί

καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας
πρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠΠαντεΙου
Πανεπιστημίου εκπρόσωπος της Συνάντησης
Πανεπιστημιακών Δασκάλων στη Δ.Ε της ΠΟΣΔΕΠ

δευσή tous για το ότι δεν βρίσκουν δουλειά οι νέοι'Ελ
ληνε5 γιατροί για παράδειγμα αφού οι ίδιοι προσλαμβάνονται

γρήγορα σε άλλε5 χώρε Δεν φταίνε ούτε οι
νέοι που επένδυσαν και κυνηγούν το όνειρο tous

Εμείβ όμω5 οι δάσκαλοι raus συνεχίζουμε να επενδύουμε

oraus véous στπρίζοντα5 τα πανεπιστήμια που
είδαν raus προύπολογισμού5 tous να γκρεμίζονται που
προσπαθούν με δυσκολία να καλύψουν λειτουργία
δαπάνε5 tous ôntos η θέρμανση Συνεχίζουμε να προσπαθούμε

να κάνουμε έρευνα ανταγωνιζόμενοι οικο
νομικού5 και τεχνολογικού5 γίγαντε5 να εξελιχθούμε
σε γνώσει να υπάρξουμε σε διεθνει αρένε5 να συμβάλουμε

στην κατανόηση ras KOivuivias pas στη μελέτη
των φυσικών φαινομένων σε νέε5 τεχνολογίε5 για τη
ζωή και τον άνθρωπο Και είμαστε πολύ καλοί σε αυτό

Το 2012 σε συνθήκε5 ισχυρή5 Kpions η Ελλάδα σε
αναλογία με raus kotoikous ras είχε μεγαλύτερο αριθμό
επιστημονικών δημοσιεύσεων από τον μέσο όρο Tns Ευ

ρώπη5 των 27 και τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ
στοιχεία Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσπ5 και Thomson

Reuters Ήταν apéoojs πιο κάτω από τη Γαλλία και πιο
πάνω από την Ιταλία και την Ιαπωνία Ήμασταν π τρίτη
χώρα στην E E σε αριθμό δημοσιεύσεων για κάθε εκατ
ευρώ που δαπανήθηκαν για την έρευνα και την ανάπτυξη

τελευταίε5 η Γαλλία και η Γερμανία
Την ίδια χρονιά οι μισθοί μα5 που ήδη είχαν περικοπεί

από το 2010 υπέστησαν πιο μεγάλε5 περικοπέε με αναδρομική

ισχύ τέτοιε5 που το Συμβούλιο ms Επικρατεί
έβγαλε τον νόμο αντισυνταγματικό και ζητά από την Πολιτεία

va tous επαναφέρει στα επίπεδα του 2012 Αυτό
δεν έγινε και pas ανάγκασε σε ατομικέ5 npoocpuyés στα
δικαστήρια με kôotos και αβέβαιο χρόνο καταβολήε Συνολικά

οι ano6oxés pas ρεταξύ 2010-2017 υπέστησαν
ρείωση 30 éujs 40

Οι ρισθοίτων πανεπιστηριακών στην Ελλάδα είναι σα
φώ5 κατώτεροι από auioùs των άλλων χωρών Tns Kpions

Ιρλανδία Ισπανία Πορτογαλία éxovras λάβει
υπόψη την αγοραστική δύναρη στοιχεία Φειδά5 2018
Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ένα καλύτερο ρισθολόγιο
όρω5 το νέο ρισθολόγιο Ν 4472/2017 που τώρα άρχισε

να εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.1.2017 επιβεβαιώνει

την απαξίωσή μα5 Όχι μόνο δεν συμμορφώνεται
με την απόφαση του ΣτΕ αλλά οι συνάδελφοι είδαν

σημαντικέ5 μειώσει oraus μισθού5 raus Απαξίωση και
εμπαιγμ05

Η οργή των πανεπιστημιακών που ζουν από τον μισθό
tous ξεχείλισε 0 Σύλλογο5 Φιλοσοφική5 του ΕΚΠΑ

απήργησε προειδοποιητικά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

του χειμερινού εξαμήνου και κάλεσε και άλλου5
συλλόγου5 σε κινητοποίηση Οι σύλλογοι ανταποκρίθηκαν

και Otis 7-8 Μαρτίου έγινε νέα προειδοποιητική
απεργία με επιτυχία Η αγωνιστικότητα των συναδέλφων
οδήγησε σε νέα συνάντηση των μαχόμενων συλλόγων
που αποφάσισε εβδομάδα κινητοποιήσεων 7-11 Μαΐου
με την προοπτική να απεργήσουν ακόμα και μέσα στην
εξεταστική περίοδο αν δεν υπάρξουν σαφει ενέργειε5
για την αποκατάσταση των μισθών από την πλευρά Tns

κυβέρνησα
Η οργή των πανεπιστημιακών τροφοδοτείται από τη

διάψευση ras ελπίδαε εν05 μισθολογίου που θα ανταποκρινόταν

στο λειτούργημά μα5 και από το γεγον05 ότι
άλλοι δημόσιοι λειτουργοί δικαστικοί και ένστολοι είδαν
Tis anoôoxés tous να αποκαθίστανται Περάσαμε από το
όταν θα σκίσουμε το μνημόνιο στο όταν θα βγούμε

από το μνημόνιο αλλά οι ανάγκε5 και οι υποχρεώσει
των εργαζομένων είναι πραγματικέ5 και δεν περιμένουν

Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργήσει άμεσα και να στηρίξει

το έμψυχο δυναμικό των πανεπιστημίων μισθολογικά

συνταξιοδοτικά και με νέε5 Θέσεΐ5 όχι επισφα
λού5 εργασία5 Να βελτιώσει την επιβίωση και να ανεβάσει

το ηθικό εκείνων που στηρίζουν tous véous Μην
γυρίσετε την κοινωνία πίσω στα δίδακτρα μεταφέροντα5
το kôotos Tns εκπαίδευση5 oris οικογένειε5 των φοιτητών

Οι σύλλογοι δικτυώθηκαν οριζόντια συζητούν και
αποφασίζουν 0 ενίοτε πυροσβεστικ05 λόγο5 Tns ΠΟΣΔΕΠ

pias ομοσπονδία5 που πλέον τείνει να χρησιμοποιείται

για npoocjniKés φιλοδοξίεε cos εφαλτήριο για
διοικητική ή πολιτική καριέρα ή που εκφράζει τα συμφέροντα

ομάδων πανεπιστημιακών που χρησιμοποιούν
την ιδιότητά raus για ελευθέριο επάγγελμα δεν φαίνεται
να καλύπτει tous πανεπιστημιακού5 δασκάλου5 πλήρου5
αηασχόληση5

Η οργή εύκολα γίνεται ορμή αν δεν υπάρξει μια oacpàs
κυβερνητική δέσμευση για ένα νέο μισθολόγιο και συντάξει

που θα ανταποκρίνονται στην εργασία και προσφορά

pas και δεν θα pas απαξιώνει Η απαξίωση των
πανεπιστημιακών μεταφράζεται gjs απαξίωση Tns γνώ
ons που σε μια κοινωνία σε κρίση τροφοδοτεί ακραία
λογικέ5 Μια κοινωνία που δεν εκτιμά tous 6aoKoAous
δεν επενδύει στην ειρήνη και την ανάπτυξη θα αγωνιστούμε

λοιπόν για αξιοπρέπεια συνθήκε5 εργασι και
αμοιβέ5 και ο aycovas μα5 είναι μια ακόμη επένδυση στη
νεολαία και στο μέλλον του τόπου pas I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Lus 11 και 12 Μαΐου στο αμφιθέατρο Aflicns Αργυριάδηε στα Προπύλαια

tou κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνεται
από το Ιστορικό Αρχείο του Παν/μιου στα πλαίσια των 180 χρόνων

από την ίδρυση του ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο Συνέδριο

το οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει την φύση τη Ανώτατη Εκπαίδευσα

και εκείνη uis Kpions cas éwoies πολυεπίπεδε βαθιά ιστορικέ

οι οποίε επηρεάζονται και σημασιοδοτούνται κάθε φορά από xis
πολιτικέβ οικονομικέ κοινωνικέ5 πολιτισμικέ συνθήκε Το πόσο
τελικά και σε ποια κατεύθυνση η έννοια uis Kpions επηρέασε τη

φυσιογνωμία

και τη λειτουργία των πανεπιστημιακών σπουδών
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ανοιχτά για όλου ôncos οφείλει

να είναι κάθε εκδήλωση ενό Δημόσιου Πανεπιστημίου
π&κ

Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2018• Ανοιγμα εργασιών συνεδρίου

9.15 Προσέλευση Εγγραφή συνέδρων
• 10.00 10.30 Ανοιγμα εργασιών συνεδρίου χαιρετισμοί

Μελέτιθ5 A0avàoios Δημόπουλθ5 npùravns
Βαγγέλη5 Καραμανωλάκη5 πρόεδρο5 I.A ΕΚΠΑ

• Α Συνεδρία 10.30-12.30
Από τον Μεσαίωνα στον 20ό αιώνα
AvixvEÛovxas us πολλαπλε5 κρίσεις

Νικολέττα Γιαντσή Μελετιάδη
Πανεπιστήμιο και κρ/'σε/s στον Μεσαίωνα
Νίκη Μαρωνίτη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Κρίσεις χειραφετήσεΐ5 αποκαταστάσειβ Ανιχνεύοντας

τους πολλαπλού5 ρόλους του πανεπιστημίου τελευταίο

τέταρτο του 19ου-πρώτε5 δεκαετίες 20ού
α ι 00

Ελένη Μανιάτη
Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επιστημονικέ

πρακτική5 με συναινέσει και διεκδικήσει Η ίδρυση
του Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών 1890

npoKÔnns rianacrcpàins
Η επιστήμη είναι δύναμις η δε δύναμΐ5 ευημερία

του λαού Προσπάθειε5 εκσυγχρονισμού του πανεπιστημίου

και αντιδράσει στα τέλη του 19ου αιώνα
Συζήτηση
Διάλειμμα

• Β Συνεδρία 12.30 13.50
Πανεπιστήμιο και μεσοπολεμικέβ κρίσειβ

Ihipns Μπουζάκη5
Κρίση και ελληνικό πανεπιστήμιο 1911-1932 Από

τον Οργανισμό του 1911 στο Πανεπιστήμιο τη5 Σμύρνης

και στοπ νόμο του 1 932
Άλκηε Pnyos
Η πολλαπλή κρίση της δεκαετίας του 30 και ο ιδεο

λογικ05 λόγο5 και ρόλθ5 του πανεπιστημίου
Βασίλη5 Γκόνη5

Πνευματικό κεφάλι του έθνους ή εχθρός τη5 εθνική5
ψυχήε Το πανεπιστήμιο του Μεσοπολέμου σε κρίση

Συζήτηση
népas συνέδρια

• Γ Συνεδρία 17.00 18.00
KcooTas PànTns
Τα γερμανικά και αυστριακά πανεπιστήμια στη δίνη

του εθνικοσοσιαλισμου 1933-1945
Χαρά Μπαλή
1940 1941 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών μπροστά στη

δίνη των γεγονότων του Β Παγκοσμίου Πολέμου
Συζήτηση

• Δ Συνεδρία 18.00 19 20
Τριαντάφυλλοε Aoùxas Περσεφόνη Σιμενή
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τη δικτατορία 1 967

1974 Η κρίση γύρω από wus επικουρικούς καθηγη
τέ5

Βαγγέλη5 Καραμανωλάκη5
Το πανεπιστήμιο σε μετάβαση Η επόμενη ημέρα της

24 Ιουλίου 1974
Κατερίνα-Μαρία Χαραλαμπάκη
Η απεργία των 100 ημερών 1978 Η κρίση στην

πανεπιστημιακή κοινότητα
Συζήτηση
Διάλειμμα

• Ε Συνεδρία 19.40 21.00
Κώσταε Αγγελάκοβ
Η κρίση του Λυκείου και ο ατέρμονο5 εθνικός διάλογος

για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μύθοι και αλήθειες για τη συμβολή των πανεπιστημίων

Αθηνά Συριάτου
Alma Mater in business H Θάτσερ και ο véos ρόλος

των πανεπιστημίων τέλος 20ού apxés21ou αιώνα
AvTQwns Λιάκοε
Πανεπιστήμιο κρίση και μεταρρυθμίσει 2006

2016
Συζήτηση
flépas συνεδρίαβ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2018
9.30 Προσέλευση συνέδρων• Α Συνεδρία 10.00-11.20
θεόδωρο5 ΑραμπατζήΒ
Η Δημοκρατία τη5 Βαϊμάρης και η κρίση στα θεμέλια

της Φυσική5
Γΐώργ05 K0KKIVOS

Κρίση εκσυγχρονισμός αφροδισιοφοβία ηθικός πα

VIKÔS Η περίπτωση του καθηγητή ras Ιατρική5 Σχολή5
Γεωργίου θ Φωτεινού και των θεσμών που δημιούργησε

ή υπηρέτησε 1910-1 940
Χάιδω Μπάρκουλα
Η θεσμοθέτηση της εκπόνηση5 διδακτορία διατριβής

το 1911 και η κρίση ανανέωσης του διδακτικού
προσωπικού εκ των έσω έως το 1 940 Το παράδειγμα
της Φιλοσοφική5 Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συζήτηση
Διάλειμμα

• Β Συνεδρία 11.40 13.00
Βασίλη5 DouKas

Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης και Πρόγραμμα Σπουδών

Οι περιπέτειες της Παιδαγωγικής
Δημήτρηε Παναγιωτόπουλθ5 Σωτήρΐ05 Αλεξάκηβ
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη δίνη των κρίσεων

Μια περιοδολόγηση
Αντα Διάλλα Tiàvvns Κονταράτο5
Τέχνη και θεωρία μια ανοίκεια σχέση Προσεγγίσεις

στην πρόσφατη ιστορία της ΑΣΚΤ

Συζήτηση
népas συνέδρια

• Γ Συνεδρία 17.00 18.20
Γιούλη Παπαδιαμαντάκη
7Ό Πανεπιστήμιο σε κρίση Μεταξύ επιτελεστικότητας

και κυβερνησιμότητας
Ελένη Πρόκου
Διεθνείς επιδράσεις στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

και οικονομική κρίση
HtopYOS Σταμέλθ5
Η κρίση ως αναλυτής των ορίων της εκδημοκρα

τικοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Συζήτηση
Διάλειμμα

• Δ Συνεδρία 18.40 20.00
Στάθη5 ApanooTà6ns
Κρίσεις και εμπορευματοποίηση της επιστημονικής

έρευνας Ιστορικοίμετασχηματισμοί ερευνητικές ταυτότητες

και πολιτικές
Αλέξανδρο5-Ανδρέα5 Kupïons
Το πανεπιστήμιο είναι η κρίση του Ιστορικές εικόνες

του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος των επιστημολογικών

επιλογών στον 20ό αιώνα
Συζήτηση

• 20.20 21.20 Γυςητηση στρογγυλήβ τράπε
ças
Συμμετέχοντεβ

Κώσταβ Αγγελάκοε καθ Παιδαγωγικών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σωτήρη Αλεξάκη5 υπ διδάκτοραε ΙΦΕ ΕΚΠΑ

θεόδωρο5 Αραμπαΐζή5 καθ loTopias και Φιλοσο

cpias Tns Επιστήμπ5 Τμήμα ΙΦΕ ΕΚΠΑ
Στάθηε ApanooTà0ns επ καθ loTopias Tns Επιστή

μη5 και Tns Τεχνολογία5 Τμήμα ΙΦΕ ΕΚΠΑ
Νικολέττα Γιαντσή Μελετιάδη αν καθ Μεσαιωνι

ms loTopias Tns Δύσεω5 Τμήμα loTopias και Αρχαι
ολογία5 ΕΚΠΑ

Βασίλη5 l~KÔvns υπ 6i6àKTopas loTopias Τμήμα
loTopias και Αρχαιολογία5 ΕΚΠΑ

Αντα Διάλλα αν καθ Ευρωπαϊκή lotopias Νε¬

ότερων και Μοντέρνων Χρόνων Τμήμα θεωρία
και loTopias Tns Téxvns ΑΣΚΤ

Τριαντάφυλλθ5 Δούκα5 δρ Πανεπιστημίου Πατρών
Βαγγέλη5 Καραμανωλάκη5 επ καθ Νεότερη5 Ελ

ληνική5 loTopias Τμήμα loTopias και Αρχαιολογία
ΕΚΠΑ

ncjpYOS KÔKKivos καθ lotopias και Tns Διδακτική5
Tns loTopias Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική5 Εκπαίδευ
ons Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Tiàvvns KovTapâTOS λέκτορα5 Τμήμα θεωρία και

loTopias Tns Téxvns ΑΣΚΤ

Αλέξανδρο5-Ανδρέα5 Κύρτσηε καθ Κοινωνιολογι
κή5 θεωρία Τμήμα ΠΕΔΔ ΕΚΠΑ

AvTiovns Aiôkos ομότ καθ Τμήματο5 Ιστορία και

Αρχαιολογία5 ΕΚΠΑ

Ελένη Μανιάτη δρ loTopias των Επιστημών
Νίκη Μαρωνίτη επ καθ Νεότερπ5 Ελληνική5 Ιστο

pias Τμήμα Κοινωνική5 Ανθρωπολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χαρά Μπαλή ΕΔΙΠ Τμήμα loTopias και Αρχαιολογία5
ΕΚΠΑ

Χάιδω Μπάρκουλα ΕΔΙΠ Σχολή5 Οικονομικών και

Πολιτικών Επιστημών Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ

Σήφη5 Μπουζάκη5 ομότ καθ Πανεπιστήμιο nàTpas
Δημήτρη5 Παναγιωτόπουλθ5 lOTopiKÔs Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο
Γιούλη Παπαδιαμαντάκη αν καθ Ευρωπαϊκή5 Εκ

παιδευτικήε Πολιτική5 Τμήμα Κοινωνική5 και Εκπαι

δευτική5 Πολιτική5 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

npoKÔnns Παπαστράτπ5 ομότ καθ Τμήμα Πολιτική5

Επιστήμη5 και lotopias Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ελένη Πρόκου αν καθ Εκπαιδευτική5 Πολιτική5

Τμήμα Κοινωνική5 Πολιτική5 Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κώστα5 PànTns αν καθ Νεότερπ5 Ευρωπαϊκή5 lotopias

Τμήμα lotopias και Αρχαιολογία5 ΕΚΠΑ

Αλκη5 Ρήγο5 ομότ καθ Τμήμα Πολιτική5 Επιστήμη5
και loTopias Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περσεφόνη Σιμενή δρ Πανεπιστημίου Πατρών
ΓιώργοΞ Σταμέλθ5 καθ Εκηαιδευτική5 Πολιτική5 Πανεπιστήμιο

Πάτραβ
Αθηνά Συριάτου επ καθ Νεότερη5 και Σύγχρονη5

Eupojnaïms loTopias Τμήμα loTopias και Εθνολογία5
ΔΠΘ

Baoï^ns ©oùkos επ καθ loTopias Tns Νεοελληνική5
Εκπαίδευση5 Τμήμα Φιλοσοφία5 και Παιδαγωγία
ΑΠΘ

Κατερίνα-Μαρία Χαραλαμπάκη μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Νεότερη5 και Σύγχρονη5 Ελληνική5 Ιστορία
Τμήμα Ιστορία5-Αρχαιολογία5 ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βαγγέλη5 Καραμανωλάκη5 επ καθ Τμήμα lotopias

και Αρχαιολογία πρόεδρο5 I.A ΕΚΠΑ

Γεράσιμο5 Κουζέλη5 καθ Τμήμα ΠΕΔΔ μέλθ5 tns
Δ.Ε του I.A ΕΚΠΑ

Ευγενία Μπουρνόβα αν καθ Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών μέλθ5 Tns Δ.Ε του I.A ΕΚΠΑ

KcuvotavTÎvos Παπαγεωργίου καθ Νομική5 Σχολή5

μέλθ5 tns Δ.Ε του I.A ΕΚΠΑ

Αναστασία Παπαδία Λάλα καθ Τμήμα loTopias και

Αρχαιολογία5 μέλθ5 Tns Δ.Ε του I.A ΕΚΠΑ

Μανώλη5 Πατηνιώτη5 αν καθ ΙΦΕ μέλθ5 Tns Δ.Ε

του I.A ΕΚΠΑ

Έφη Πουλάκου Ρεμπελάκου αν καθ Ιατρική5 Σχο

λή5 μέλθ5 Tns Δ.Ε του I.A ΕΚΠΑ
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