
ΕγγραφΕς | 8:30 – 10:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝαρΞΗς | 10:00 – 13:00

Χαιρετισμοι

αΝΤώΝΗς ΠαΠαδΗμΗΤρίου
γΕώργίος μΠαμΠίΝίώΤΗς
ΚαγΚΕΛαρίος Gabriel de broGlie

ΠροβοΛΗ ΤαίΝίας
Διάλογος ανάμεσα στον σκηνοθέτη Peter Stein και τον Καθηγητή 
Κλασικής Λογοτεχνίας Gregory Nagy

εΝαρΚτΗριοσ ΔιαΛοΓοσ

« Έχει το παρελθόν μέλλον;»

ΕΛΕΝΗ γΛυΚαΤζΗ-aρβΕΛΕρ
SimoN CritChley 
duSaN SidjaNSki

johaNNeS SaltZWedel 
Sir Peter Stothard 
ΝίΚος ΞυδαΚΗς

ΔεξιωσΗ

ΠρώίΝΗ ςυΝΕδρία

τεΛετΗ εΝαρξΗσ

ΠροεΔροσ dame averil CameroN

μΕρος α΄ | 15:30 – 17:15

Κύριεσ ομιΛιεσ

martyN barrett
εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες και ετερότητες σήμερα: μια 
ψυχολογική προσέγγιση

alaN ShaPiro
Η αθηναϊκή ταυτότητα και ο Πέρσης «Άλλος» από τον Κροίσο 
στον ξέρξη

joSePh bryaNt
το σχίσμα ως μεταμόρφωση ταυτότητας στον πρώιμο 
χριστιανισμό: Κοινωνιολογικές παρατηρήσεις σε μια ιδιαίτερα 
καθοριστική ενδο-θρησκευτική ρήξη

Walter Pohl
οραματισμοί για την κοινωνία: σκέψεις για τον ρόλο της 
εθνότητας στη μετα-ρωμαϊκή Δύση, το Βυζάντιο και τον πρώιμο 
ισλαμικό κόσμο

Paolo odoriCo
ετερότητα, όχι πολυμορφία: Oι Έλληνες του μεσαίωνα απέναντι 
στους άλλους ευρωπαίους

αΠογΕυμαΤίΝΗ ςυΝΕδρία

ταύτοτΗτα & ετεροτΗτα

Προγραμμα ςυΝΕδρίου

Ημερα 1η 
τεταρτΗ 24 ΝοεμΒριού

μΕρος b΄ | 17:45 – 19:30

Κύριεσ ομιΛιεσ

ΚώΝςΤαΝΤίΝος ΤςουΚαΛας
Η επινόηση της ετερότητας: ταυτότητες και ετερότητες στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης

μΗΤροΠοΛίΤΗς δίοΚΛΕίας ΚαΛΛίςΤος [Ware]
ταυτότητα και ετερότητα στην πνευματική ζωή: ησυχαστές, γιόγκι 
και σούφι

ShireeN huNter
ελλάδα, αρχαίος και μεσαιωνικός κόσμος και σύγχρονη ευρώπη: 
ένα πρώιμο παράδειγμα του διαλόγου των πολιτισμών

ΚαΤΕρίΝα ςΤΕΝου
Διαπολιτισμικός διάλογος, ο απών συνδετικός κρίκος μεταξύ 
ταυτότητας και ετερότητας: ιδεολογικές και πολιτικές προκλήσεις 

σύΝομιΛΗτεσ
ΝίΚος μΠαΚουΝαΚΗς
mark jaNSe
johaNNeS SaltZWedel
ΚαΤΕρίΝα ζαχαρία

ΔιαΛειμμα: 17:15 – 17:45

σύζΗτΗσΗ: 19:30 – 21:00



ΠροεΔροσ haNS-joaChim Gehrke

αΝτιΠροεΔροσ  johaNNeS koder

μΕρος α΄ | 9:00 – 10:45

Κύριεσ ομιΛιεσ

riChard huNter
στην αρχή...

riChard buxtoN
Η ζωή και ο θάνατος των ελλήνων θεών, ηρώων και ιστορικών 
προσώπων

Peter meiNeCk
«Δώσε στον άνθρωπο μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια»:  
Η μάσκα στην τραγωδία από την οπτική της νευροεπιστήμης

himaNShu Prabha ray
Πλέοντας προς την ινδία: Διαφορετικές αφηγήσεις για την 
περιήγηση στον Δυτικό ινδικό ωκεανό 

βαςίΛΕίος ΛαμΠρίΝουδαΚΗς
ανακαλύπτοντας, ανακατασκευάζοντας, χρησιμοποιώντας το 
παρελθόν: Η αρχαιολογία του κλασικού κόσμου

ΠροεΔροσ GreGory NaGy

αΝτιΠροεΔροσ riChard martiN

μΕρος α΄ | 15:30 – 17:15

Κύριεσ ομιΛιεσ

riChard martiN
Η κιθάρα του απόλλωνα και η δοκιμασία του Ποσειδώνα: 
τελετουργία και συναγωνισμός στην εξέλιξη της ελληνικής 
αισθητικής

aNtoN bierl
Η σαπφώ στην αθήνα. αναφορικά με τον νέο πάπυρο του 
Πανεπιστημίου της Κολωνίας: Γήρας και ανανέωση μέσω της 
χορικότητας

david koNStaN
από τον οίκτο στη συμπόνια: τραγικά συναισθήματα ανά τους αιώνες

edith hall
Η αρχαία ελληνική τραγωδία και το παγκόσμιο θέατρο:  
Η περίπτωση της Ιφιγένειας εν Ταύροις

ΠΛαΤώΝ μαυρομουςΤαΚος
ιδεολογικές παράμετροι των αντιδράσεων του κοινού στις 
παραστάσεις αρχαίου δράματος στα τέλη του 20ού αιώνα

ΠρώίΝΗ ςυΝΕδρία

ιστορια & ιστοριεσ
αΠογΕυμαΤίΝΗ ςυΝΕδρία

ΛοΓοσ & τεΧΝΗ

Προγραμμα ςυΝΕδρίου

Ημερα 2η 
ΠεμΠτΗ 25 ΝοεμΒριού

μΕρος β΄ | 11:15 – 13:00

Κύριεσ ομιΛιεσ

damiaN SuttoN
ο Πλατωνικός φωτογράφος: ο ρόλος του πολιτικού πορτραίτου 
και η δουλειά του φωτογράφου ως συγγραφέα 

johaNNeS koder
ρωμαίοι και τεύκροι, Έλληνες και βάρβαροι, ευρώπη και ασία

edhem eldem
«το μικρό αγόρι από την ελλάδα που εξελίχθηκε στον πιο ισχυρό 
πασά». μύθοι και πραγματικότητα στη ζωή του ιμπραήμ εντέμ 
Πασά, 1818-1893

roderiCk beatoN
από το αρχαίο στο σύγχρονο: ο Byron, ο Shelley και το  
ελληνικό ιδεώδες

σύΝομιΛΗτεσ
ΤαΚΗς ΚαμΠυΛΗς 
hyuN jiN kim
δΗμΗΤρΗς ΠαΠαΝίΚοΛαου
Sir Peter Stothard

μΕρος b΄ | 17:45 – 19:30

Κύριεσ ομιΛιεσ

leSlie brubaker
Βλέποντας και ακούγοντας το Βυζάντιο

marGaret mullett
αναπαριστώντας τη Βυζαντινή κοινωνία

μαρίΝα ΛαμΠραΚΗ-ΠΛαΚα
Ut pictura poesis: το κοινωνικό πλαίσιο της τέχνης και η θεωρία 
της τέχνης 

FraNCoiS-berNard mαChe
τι είναι ο καλλιτέχνης;

ChriStiaN jaCob
ο βιβλιοθηκάριος, ο βασιλιάς και οι ποιητές

σύΝομιΛΗτεσ
maSa CulumoviC
maria del Pilar FerNaNdeZ deauGuStiNi
david elmer
ΝίΚος ΞυδαΚΗς

ΔιαΛειμμα: 10:45 – 11:15 ΔιαΛειμμα: 17:15 – 17:45

σύζΗτΗσΗ: 13:00 – 14:30

εΛαΦρύ Γεύμα: 14:30 – 16:00

σύζΗτΗσΗ: 19:30 – 21:00



ΠροεΔροσ ΚώΝςΤαΝΤίΝος ςβοΛοΠουΛος

αΝτιΠροεΔροσ αΝαςΤαςίος-ίώαΝΝΗς μΕΤαΞας 

μΕρος α΄ | 9:00 – 10:45

Κύριεσ ομιΛιεσ

joSiah ober
τρία είδη αξιοπρέπειας

johN duNN
Πολιτική ισότητα: ισότητα στην εξουσία; ισότητα στη Δικαιοσύνη; 
ισότητα στη Δημόσια Προβολή; ισότητα στον Λόγο; Η προαγωγή 
μιας κάποιας ισότητας μεταξύ ίσων και άνισων

Sara moNoSoN
Η δημιουργία ενός συμβόλου δημοκρατίας: Η περίπτωση του 
σωκράτη στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, 1941-1956

ryaN balot
Η ακμή στη Δημοκρατική Πόλη

jeaN-louiS Ferrary
Δημοκρατία(-ες) των αρχαίων

ΠρώίΝΗ ςυΝΕδρία

ΔΗμοΚρατια & ΠοΛιτεια 
αΠογΕυμαΤίΝΗ ςυΝΕδρία

εΠιστΗμΗ & ΗΘιΚΗ 

Ημερα 3η 
ΠαρασΚεύΗ 26 ΝοεμΒριού

ΠροεΔροσ αθαΝαςίος φώΚας

αΝτιΠροεΔροσ jaCqueS jouaNNa

μΕρος α΄ | 15:30 – 17:15

Κύριεσ ομιΛιεσ

Sir miChael FraNCiS atiyah
το Πνεύμα των μαθηματικών

johN d. barroW
απλότητα εναντίον πολυπλοκότητας:  
ξαναδιαβάζοντας τον Πλάτωνα και τον αριστοτέλη

SiddharthaN ChaNdraN
αναγεννητική ιατρική: Φόβοι και προσδοκίες

baroNeSS SuSaN GreeNField
το μέλλον του εγκεφάλου, ο εγκέφαλος του μέλλοντος: 
εξερευνώντας το ελληνικό πνεύμα στη σύγχρονη εποχή

erliNG Norrby
Existo, ergo pars evolutionis sum ή τι εστί ζωή;

Προγραμμα ςυΝΕδρίου

μΕρος β΄ | 11:15 – 13:00

Κύριεσ ομιΛιεσ

αγγΕΛος χαΝίώΤΗς
Ψευδαισθήσεις δημοκρατίας στον ελληνιστικό κόσμο

ljubomir makSimoviC
Η Δημοκρατία σε ένα αυτοκρατορικό σύστημα:  
Η περίπτωση του Βυζαντίου

αΝαςΤαςίος-ίώαΝΝΗς μΕΤαΞας
Η κλασικότητα σε μια εποχή εργαλειοποίησης της τέχνης

Pierre delvolvé
Η δημοκρατία υπό τη δοκιμασία της κρίσης

Claudia raPP
Η ιδέα της αρχαίας ελληνικής πόλης στο πρώιμο Βυζάντιο

σύΝομιΛΗτεσ
mary CuNNiNGham 
matthiaS haake
ςΤαθΗς ΚαΛυβας
mattheW SimoNtoN

μΕρος b΄ | 17:45 – 19:30

Κύριεσ ομιΛιεσ

jaCqueS jouaNNa
ο ιπποκράτειος όρκος: Η σημασία του για τη διδασκαλία  
και την ιατρική ηθική στο παρελθόν και το παρόν

θΕοδοςΗς Ταςίος
Ηθικά ζητήματα και τεχνολογία. Πιθανά μαθήματα  
από την αρχαία ελλάδα

aNNe FaGot-larGeault
επιστημονική ακεραιότητα

μΗΤροΠοΛίΤΗς ΠΕργαμου ίώαΝΝΗς [ζΗζίουΛας]
Γνώση και σοφία

σύΝομιΛΗτεσ
Said eStebaN belmehdi 
Felix haSler
aNNa marmodoro 
ΚώΝςΤαΝΤίΝος μουΤουςΗς

ΔιαΛειμμα: 17:15 – 17:45ΔιαΛειμμα: 10:45 – 11:15

σύζΗτΗσΗ: 13:00 – 14:30

εΛαΦρύ Γεύμα: 14:30 – 16:00

σύζΗτΗσΗ: 19:30 – 21:00



ΠρώίΝΗ ςυΝΕδρία

ΠοιοτΗτα ζωΗσ

ΠροεΔροσ robert harriSS

αΝτιΠροεΔροσ δΗμΗΤρΗς ΝαΝοΠουΛος

μΕρος α΄ | 9:00 – 10:45

Κύριεσ ομιΛιεσ

SaNder vaN der leeuW
Η αρχαιολογία της καινοτομίας: μαθήματα για την εποχή μας

Walter SCheidel
Η ανθρώπινη ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου:  
Η περίπτωση της ελλάδας

braNCo milaNoviC
αρχαία ανισότητα

ςΤαυρος ζΕΝίος
οικονομική ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής: Η ελευθερία οδηγεί 
στην ευτυχία;

ΝίΚος ςαΛίγΚαρος
Η ζωή και η γεωμετρία του περιβάλλοντος

αΠογΕυμαΤίΝΗ ςυΝΕδρία

σύΝΘετιΚΗ αΠοτιμΗσΗ & 
ΠροοΠτιΚεσ
ΠροεΔρειο αΝΤώΝΗς ΠαΠαδΗμΗΤρίου
 γΕώργίος μΠαμΠίΝίώΤΗς

16:00 – 20:00

σύμμετεΧοΝτεσ
ομιλητές τελετής έναρξης και  
πρόεδροι θεματικών ενοτήτων

ΚαΤαΛΗΚΤΗρία ομίΛία
αΝΤώΝΗς ΠαΠαδΗμΗΤρίου    

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗς | 20:00 – 21:00

Ημερα 4η 
σαΒΒατο 27 ΝοεμΒριού

Προγραμμα ςυΝΕδρίου

μΕρος β΄ | 11:15 – 13:00

Κύριεσ ομιΛιεσ

miChael mehaFFy
Ποιότητα ζωής μέσω του σχεδίου: Η επιστήμη μιας 
δομολειτουργικής επανάστασης

Sarah rubidGe
Η σημασία της τέχνης

αρίςΤΕίδΗς ΠαΤρίΝος
Η συνθετική γενομική στην υπηρεσία της ποιότητας ζωής

δΗμΗΤρΗς ΝαΝοΠουΛος
ο κβαντικός μύθος του σισύφου: τύχη και βιωσιμότητα

σύΝομιΛΗτεσ
ΠαΝαγίώΤΗς δουΚΕΛΛΗς 
aNdreaS merShiN
αίμίΛία ΠαΠαφίΛίΠΠου
ΚαΤία ςαβραμΗ

ΔιαΛειμμα: 10:45 – 11:15

σύζΗτΗσΗ: 13:00 – 14:30

εΛαΦρύ Γεύμα: 14:30 – 16:00


