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Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη 

την ιστορία. Η ψηφιακή ιστορία (digital history) βρίσκει συνεχώς μεγαλύτερη 

διάδοση και αναγνωρισιμότητα ως τρόπος παραγωγής, μετάδοσης και πρόσβασης 

στην ιστορική γνώση όσον αφορά, κυρίως, σε σύγχρονα γεγονότα «μεγάλης» 

κλίμακας. Δεν πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης του ιστορικού 

γίγνεσθαι, αλλά για μια διακριτή προσέγγιση στην επιστήμη της ιστορίας, που 

τείνει να εξελιχθεί σε ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο. Από τη μια, η ψηφιακότητα 

συνιστά δομικό στοιχείο που δημιουργεί νέους τρόπους παραγωγής και 

«κατανάλωσης» της ιστορικής γνώσης, μετασχηματίζοντας την έννοια, το 

περιεχόμενο και τη δομή του «παραδοσιακού» αρχείου. Από την άλλη, η 

ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων δίνει 

πρωτοφανείς δυνατότητες προσπέλασης των πηγών, όχι όμως δίχως ιδιότυπους 

περιορισμούς ως προς την επεξεργασία τους. Η ψηφιακή ιστορία ανοίγει λοιπόν 

νέους ορίζοντες, ενώ θέτει επιστημολογικές και μεθοδολογικές προκλήσεις για 

την ιστορία ως επιστήμη αλλά και ως δημόσια πρακτική, που αξίζει να 

συζητηθούν. 

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί 

από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης. 

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της 

ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε 

φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά 

εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας. 

Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι 

φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό 

εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-krisi-kai-istoriki-allagi 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  

Τετάρτη 1 Ιουλίου 
Πρωινή συνεδρία  

9:30-9:45 Έναρξη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

(κλειστή συνεδρία) 

9:45-10:25 Γεώργιος Κολοβός  

 Πολιτικά «κόμματα» στην αθηναϊκή 

 δημοκρατία: συνέχειες και ασυνέχειες 

10:25-11:05 Αγγελική Χρήστου 

 Από την «ωραία» Ελένη στην «πιστή» 

 Πηνελόπη: γυναικείες φιγούρες στην  

 αρχαία ελληνική γραμματεία 

11:05-11:15 Διάλειμμα 

11:15-11:55 Ευαγγελία Καραμανώλη  

 Αναπαραστάσεις της ετερότητας στην 

 υστεροβυζαντινή σάτιρα του Μάζαρη 

11:55-12:35 Δήμητρα Παλιβάνη 

 Η «ιδανική» πόλη στην ύστερη βυζαντινή 

 πολιτική σκέψη: η περίπτωση του  

 Μανουήλ Χρυσολωρά 

12:35-12:45 Διάλειμμα 

12:45-13:25 Δημήτριος Μάνος 

 Αρχές του πολέμου και η «στρατιωτική  

 επανάσταση» του 17ου αιώνα: ο «μεγάλος  

 τουρκικός πόλεμος» του 1683-1699 

   

Τετάρτη 1 Ιουλίου 
Απογευματινή συνεδρία  

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

19:00-19:45 Δέσποινα Βαλατσού (ΚΕΑΕ) 

 Παρελθόν, παρόν, μέλλον: οι ψηφιακές  

  διαδρομές της ιστορίας 

19:45-20:15   Συζήτηση 

 

   

Πέμπτη 2 Ιουλίου 
Πρωινή συνεδρία  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

(κλειστή συνεδρία) 

9:30-10:10 Σταύρος Καραβασίλης 

 Η ξένη του 1854: μια ιστορία επιδημίας ασια- 

 τικής χολέρας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

10:10-10:50 Ελένη Μπριλάκη 

 Η εβραϊκή κοινότητα της Λάρισας στην 

 μεταπολεμική Ελλάδα 

10:50-11:30 Παναγιώτης Καραμανώλης 

 Η μνήμη του Ολοκαυτώματος στις μαρτυρίες 

 των επιζώντων ελλήνων Εβραίων (1945-1990) 

11:30-11:40 Διάλειμμα 

11:40-12:20  Άρτεμις Τιμαμοπούλου 

 Κριτική της προόδου και ιστορική συνείδηση 

 στον Walter Benjamin 

12:20-13:00  Κωνσταντίνος Πορφύρης 

 Η ουτοπία και οι αντιφάσεις της στο «Ο αναρ- 

 χικός των δύο κόσμων» της Ούρσουλα Λε Γκεν 

   

Πέμπτη 2 Ιουλίου 
Απογευματινή συνεδρία  

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

19:00-19:45 Μήτσος Μπιλάλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

 Ιστορία, επιδημία, ψηφιακότητα  

19:45-20:15  Συζήτηση 

   

Παρασκευή 3 Ιουλίου  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

19:00-20:00 Ομιλητές: Δέσποινα Βαλατσού, Μήτσος  

 Μπιλάλης, Μανόλης Πατηνιώτης, Γιώργος  

 Τζεδόπουλος, Ποθητή Χαντζαρούλα 

 Συντονιστής: Βασίλης Αναστασιάδης 

20:00-20:45  Συζήτηση 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Προσκεκλημένοι ομιλητές 

Δέσποινα Βαλατσού  

(Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες) 

Μήτσος Μπιλάλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

Μανόλης Πατηνιώτης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Γιώργος Τζεδόπουλος  

(επιστημονικός συνεργάτης Ακαδημίας Αθηνών) 

Φοιτητές 2019-20 

Σταύρος Καραβασίλης 

Ευαγγελία Καραμανώλη 

Παναγιώτης Καραμανώλης 

Γεώργιος Κολοβός 

Δημήτριος Μάνος 

Ελένη Μπριλάκη 

Δήμητρα Παλιβάνη 

Κωνσταντίνος Πορφύρης 

Άρτεμις Τιμαμοπούλου 

Αγγελική Χρήστου 

Διδάσκοντες 2019-20 

Βασίλης Αναστασιάδης 

Ελένη Γκαρά 

Βίκυ Ιακώβου 

Κώστας Κανάκης 

Γιώργος Πλακωτός 

Γιάννης Σμαρνάκης 

Ποθητή Χαντζαρούλα 

 

 


