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9.00–9.30 υποδοχή 
9.30–10.00     χαιρετισμοί 
 παρουσίαση του τιμώμενου ερευνητή Émile Kolodny 
 Émile Kolodny (όμότιμος Διευθυντής ερευνών, CNRS)
 Impressions d’un premier séjour en Crète (κείμενο)
10.00–11.30 συντονίζει η αγλαΐα κάσδαγλη
 κατερίνα κόπακα (παν/μιο κρήτης)
 Ερωτώντας τα νησιά, τους νησιώτες και τη νησιωτικότητα 

στη μακρά διάρκεια του Αιγαίου και της Μεσογείου
 ελευθερία Ζέη (παν/μιο κρήτης)
 Ιστοριογραφικά της νησιωτικότητας
 στέργιος  πυρίντσος (παν/μιο κρήτης)
 Οικολογία, νησιά και άνθρωποι στο Αιγαίο
 σπύρος σφενδουράκης (παν/μιο κύπρου)
 Πώς διαμορφώθηκαν οι νησιωτικοί βιόκοσμοι του Αιγαίου; 
11.30–12.00  Διάλειμμα
12.00–13.30 συντονίζει ο στέργιος πυρίντσος   
 Helen Dawson (Freie Universität)
 Thinking through islands. From theory to practice 
 Νένα γαλανίδου (παν/μιο κρήτης)
 Για μια νησιωτική αρχαιολογία της Παλαιολιθικής εποχής. 

Θάλασσα και χέρσος κατά το Πλειστόκαινο
 λία καρίμαλη (ινστιτούτο μεσογειακών σπουδών)
 Νησιωτική αρχαιολογία και η πρώιμη κατοίκηση στο Αιγαίο. 

Μια πρώτη κριτική ανάγνωση
 αγγελική σαμπατακάκη (παν/μιο αιγαίου)
 Κλιματικές μεταβολές στη Μεσόγειο κατά το Ολόκαινο. 
 Oι συνθήκες στο Αιγαίο
13.30–14.00  συζήτηση
14.00–16.00 Διάλειμμα
16.00–17.45  συντονίζει o γιώργος Νικολακάκης
 Δήμητρα μυλωνά (Kέντρο μελέτης αιγαιακής προϊστορίας)
 Νησιώτικες και ηπειρωτικές ακτές μέσα από τα μάτια των 

ψαράδων της αρχαιότητας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι;
 χριστίνα κωνσταντακοπούλου (Birkbeck College, London) 
 Τα νησιά του Αιγαίου στην κλασική αρχαιότητα. 
 Ανάμεσα στην απομόνωση και τη συνδεσιμότητα
 αγλαΐα κάσδαγλη (παν/μιο κρήτης)
 Οι Κυκλάδες των ανθρώπων, της γης και της θάλασσας. 

Διάλογος με τις ιστορικές πηγές

 Νίκος μπελαβίλας (εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο)
 Τα Παλαιόκαστρα του Cristoforo Buondelmonti και 
 μια υπόθεση για την “ερήμωση” των νησιών του Αιγαίου
 Δημήτρης Δημητρόπουλος (εθνικό Ίδρυμα ερευνών)
 Σκέψεις για τις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου 
 στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας
17.45–18.00 Διάλειμμα 
18.00–19.45 συντονίζει   η ελισάβετ παπαζώη
 ηλίας κολοβός (παν/μιο κρήτης)
 Νησιά των μεθορίων, μεθόριοι των νησιών
 αντώνης χατζηκυριάκου (ινστιτούτο μεσογειακών σπουδών)
 Νησιά και αυτοκρατορίες. Η παραγωγή του χώρου 
 στην οθωμανική Κύπρο
 χρήστος μπακάλης (παν/μιο αιγαίου)
 Χώρος, κοινωνίες, δίκτυα. Τα νησιά του βορειοανατολικού 

Αιγαίου τον 19ο και τον 20ό αιώνα
 γιώργης Νικολακάκης (παν/μιο κρήτης)
 Νησιά της εξορίας
 γεωργία μοσχόβη (εφορεία αρχαιοτήτων λασιθίου)
 Σπιναλόγκα, ένα μικρός νησιωτικός τόπος δίπλα στην 

κρητική ακτή
19.45–20.30 συζήτηση
 ΔειπΝό 
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10.00–11.45 συντονίζει ο  Δημήτρης Δημητρόπουλος
 σταματίνα κακλαμάνη (παν/μιο κρήτης), 
 μαρινοέλ Ντυκέν (παν/μιο Θεσσαλίας) 
 Η γήρανση ως κριτήριο δυναμισμού του νησιωτικού χώρου
 ελισάβετ παπαζώη (π. υπουργός αιγαίου)
 Νησιωτικότητα στον 21ο αιώνα. Εμπόδιο ή πλεονέκτημα;
 Δέσποινα Νάζου (πανεπιστήμιο αιγαίου)
 Διευρευνώντας τη ‘νησιωτικότητα’ στον τουρισμό. 
 Νησιά ως μεθοριακοί τόποι και ζωές σε κινητικότητα
 κατερίνα κόπακα, αγλαΐα κάσδαγλη, 
 σταματίνα κακλαμάνη, στέργιος πυρίντσος
 Η γοητεία των νησιών σε ένα νησιωτικό Πανεπιστήμιο του 

Αιγαίου και της Μεσογείου
 συζήτηση 
 γευμα


