
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 
 
       Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 

Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογικές & Ιστορικές                      

                                  Προσεγγίσεις 

 

Αμφιθέατρο Μουσείου Γ. Μπουζιάνη 

(Γ. Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη)  

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 



 Γ ΄ ΚΥΚΛΟΣ 2017-2018 

  

<<   ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ  >> 

 

 25/10/2017   «Η μουσική Παράδοση της Μικράς Ασίας από τη Σμύρνη στην 
Αθήνα και τον Πειραιά  » 

Λάμπρος Λιάβας ,  Καθηγητής Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ  

Συμμετέχει η ορχήστρα των λαϊκών μουσικών οργάνων  

 « Φ. Ανωγιαννάκης »  υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κου Πέτρου 
Μουστάκα   

Η εναρκτήρια διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Γράμμου 

 08/11/2017   «Η θέση των Χριστιανών σ΄ένα ισλαμικό κράτος   » 

Γεώργιος Πρίντζιπας , Ιστορικός – Συγγραφέας 

 
 22/11/2017   «Συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού στην Ελληνική   

Ιωνία »                             

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός  , Ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

 06/12/2017   «Η ιστορία της πόλης του ΥΜΗΤΤΟΎ μέσα από τις οδούς της »   
Λουκάς Ζώνας , Ιστορικός                            
 

  20/12/2017   «Δια Πυρός και Σιδήρου  »   
Οι 18 μέρες που άλλαξαν τη μοίρα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας 
 (13-31/8) 
  
Κάρολος Μωραίτης , Συγγραφέας-Δημοσιογράφος 

                ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ     ΑΠΟ 25/10  ΕΩΣ 20/12      7.00 μμ.                             

Ευχαριστίες 
Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές, τους φίλους και τις φίλες που συμμετέχουν  
στις εκδηλώσεις και όσους στηρίζουν  με κάθε τρόπο το θεσμό                                               
    

                                        

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκη, ιδρύθηκε το 
Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) του Δήμου μας, θεσμός 
επιτυχημένος και καταξιωμένος στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
όχι μόνο, που ανοίγει νέους ορίζοντες στην πνευματική και πολιτιστική ζωή 
της πόλης μας.  

Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί θεσμό συμμετοχικής 
δημοκρατίας που φιλοδοξεί να προσφέρει έγκυρη γνώση και πληροφόρηση 
στα θέματα που ενδιαφέρουν τον σημερινό ενεργό πολίτη. 

Είναι Ελεύθερο στη διακίνηση των ιδεών και την καλλιέργεια της γνώσης σε 
όλες τις επιστήμες, την τέχνη, τον πολιτισμό, σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο. 

Είναι Ανοικτό όχι μόνο στην προσέλευση αλλά και στη συμμετοχή όλων των 
πολιτών, ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσης, ηλικίας και 
οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης, στη διαμόρφωση του 
προγράμματος. 

Είναι Πανεπιστήμιο με την έννοια της παροχής έγκυρων και τεκμηριωμένων 
θέσεων και απόψεων και κυρίως διαλεκτικής συζήτησης σε όλα τα θέματα 
που απασχολούν το δημότη. Γι αυτό και συμμετέχουν πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι, καταξιωμένοι επιστήμονες,  αλλά και επαγγελματίες που έχουν 
τη γνώση και την εμπειρία και κυρίως τη διάθεση να τη μοιραστούν μαζί 
μας. 

Τα θέματα της πρώτης ενότητας (Οκτώβριος -Δεκέμβριος 2017) 
επιλέχθηκαν από την Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή, που   καλεί τους 
πολίτες του Δήμου σε ενεργητική συμμετοχή για τη διαμόρφωση των 
ενοτήτων του προγράμματος 2018.  

Η Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο 
Εθνικό-Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη συνεργασία και σε 
όλους τους ομιλητές-εισηγητές και φίλους που πρόθυμα στηρίζουν το 
θεσμό .                     


