
Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της
Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ
Σάββατο, 27-11-2010, Κεντρικό Κτήριο, Α/Φ Δρακοπούλου

Α. Πρωινή συνεδρία

9.00-9-15: Χαιρετισμοί-Εισαγωγή

9.15-9.45:  Γιάννης  Παπαδάτος,  «Γιορτάζοντας  με  τους  νεκρούς:  στρατηγικές  της 
μνήμης στις κοινωνίες της Προανακτορικής Κρήτης»

9.45-10.15: Λευτέρης Πλάτων, «Η «υπόμνηση» της μεγαλοαστικής καταγωγής, ως 
μέσον προβολής ομάδων στο εσωτερικό περιφερειακών κοινοτήτων, στην Κρήτη της 
Εποχής του Χαλκού. Μία ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων από τον ΥΜΙΙΙ 
οικισμό στο Χόνδρο Βιάννου» 

10.15-10.45: Νάγια Σγουρίτσα, «Ενδείξεις για δρώμενα και τελετές (;) σε εισόδους 
Μυκηναϊκών τάφων».

10.45-11.15:  Κώστας  Κοπανιάς,  «Η  μνήμη  των  νεκρών  στην  αρχαία  Εγγύς 
Ανατολή».  

11.15-11.30: Διάλειμμα 

11.30-12.00: Σελήνη Ψωμά, «Ὁ τῆς πόλεως χαρακτήρ»

12.00-12.30: Κατερίνα Μεϊδάνη, «Περιπτώσεις τοπωνυμίων και ιστορική μνήμη στην 
αρχαία Βοιωτία»

12.30-13.00: Δημήτρης Πλάντζος, «Οι μεταπλάσεις της συλλογικής μνήμης: Άργος 
Ορεστικόν»

13.00-13.30: Κώστας  Μπουραζέλης,  «Αθηναϊκός  ἐπιτάφιος  λόγος  και  ρωμαϊκή 
laudatio funebris ή η μνήμη των πολλών και των λίγων»

13.30-14.30: Διάλειμμα φαγητού (μπουφές)

Β. Απογευματινή συνεδρία

14.30-15.00: Νίκος Γκιολές, « Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Εικονογραφικά 
θέματα από τη Θεία λειτουργία στη Βυζαντινή τέχνη»

15.00-15.30: Δώρα  Μαρκάτου-Δημήτρης  Παυλόπουλος-Ευθυμία  Μαυρομιχάλη, 
«Ταφική Γλυπτική στην Ελλάδα (αρχές 19ου αι.-1940).  Ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
μνήμης και ιστορίας»



15.30-16.00: Μαρούλα Ευθυμίου, «Μεσολόγγι 1821 -1826: Μνήμες μιας κοινωνίας 
σε μετάλλαξη»

16.00-16.30:  Βαγγέλης Καραμανωλάκης,  «Εξεικονίζοντας  τη συλλογική  μνήμη:  H 
Έκθεσις Μνημείων του Ιερού Αγώνος (1884)»

16.30-16.45: Διάλειμμα 

16.45-17.15: Σπύρος Πλουμίδης, «Η μνήμη των εθνικών πολέμων (1912-22) στην 
Ελλάδα»

17.15-17.45:  Δήμητρα  Λαμπροπούλου,  «Εξιστορώντας  την  κοινωνική  αλλαγή: 
ατομικές  τροχιές  και  συλλογική  μνήμη  σε  πρωτοπρόσωπες  αφηγήσεις  της 
μεταπολεμικής ιστορίας»

17.45-18.15: Ευάνθης Χατζηβασιλείου,  «Θεσμική μνήμη και  επιστημονική  έρευνα 
στην περίπτωση των ελληνικών «αστικών» κομμάτων κατά τον 20ό αιώνα»

18.15-18.45:  Αντώνης  Λιάκος,  «Τελετουργίες  της  μνήμης  και  αμφισβήτηση  της 
ιστορικότητας. «Remember, remember, the 6th of December!” 

18.45-19.15: Τελική συζήτηση

19.15-19.30:Διάλειμμα

Γ. Στρογγυλή Τράπεζα

19.30-20.30 «Θέση και προοπτικές  της διδασκαλίας και έρευνας  της ιστορίας στη 
σημερινή νεοελληνική πραγματικότητα»: Όλ. Κατσιαρδή, Αν. Λιάκος, Σ. Πετμεζάς, 
Δ. Τσουγκαράκης, Κ. Μπουραζέλης


