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Αθήνα, 10-2-2014 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας  
και το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών  

διοργανώνουν για ένατη χρονιά τη σειρά διαλέξεων «Ζητήματα Επικοινωνίας». 
 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην πρώτη εκδήλωσή μας, με θέμα: 
 

«Μουσικές υποκουλτούρες και κοινωνική επικοινωνία» 

Θα εξεταστούν τέσσερις βασικές πτυχές της ελληνικής «αντικουλτούρας» κατά την περίοδο της 
ύστερης Μεταπολίτευσης. Τα δίκτυα του «ανταγωνιστικού κινήματος» και οι «κινηματικές ταυτότητες» 

που συγκροτούν τα μέλη τους δημιούργησαν μια αφανή σφαίρα καθημερινού βίου που παρήγαγε 
πολιτικά και πολιτισμικά ιδιώματα και πρακτικές τα οποία, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πλέον, 
παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη νοηματοδοσία της πολιτικής. Τα φανζίν, τα ερασιτεχνικά μουσικά 
(και όχι μόνο) έντυπα της εικοσαετίας 1980-2000 άλλαξαν τα δεδομένα στον ειδικό νεανικό Τύπο αλλά 
και το τυπικό υποκείμενο του νεαρού/ης αναγνώστη/τριας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην δόμηση 

νέων κοινοτήτων. Τα πάρτι ψυχεδελικού trance λειτουργούν ως τόπος όπου, σύμφωνα με τις αφηγήσεις 
των συμμετεχόντων σε αυτά, η δυνατότητα επικοινωνίας λαμβάνει ένα οιονεί «ιερό» περιεχόμενο. 

Τέλος, η ακροδεξιά «εθνικιστική oi» μουσική σκηνή γίνεται εκφραστής πατριαρχικών, εθνοσοβινιστικών 
και ρατσιστικών προτύπων ενώ ταυτόχρονα οι θιασώτες της θεωρούν ότι επιτελούν έναν αντι-κρατικό 

και αντιθεσμικό ρόλο και αγώνα. 
 

Ομιλητές: 

Χρυσή-Αικατερίνη Ευθυμιάδου 
Φιλόλογος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

Γιάννης Ν. Κολοβός  
διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Λέανδρος Κυριακόπουλος  
μετα-διδάκτορας ερευνητής στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Νίκος Σούζας  
υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ 

 

Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι:  
Νικόλας Χρηστάκης, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ  και  

Γιάννης Κολοβός, διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014,  
στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30),  

στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», ώρα 6:00 μ.μ. 
 

H εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΕΕ 
Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης 

 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούλα Λάββα, τηλ: 210 3689413, rtsitsop@media.uoa.gr  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

UNIVERSITY    RESEARCH    INSTITUTE    OF    APPLIED    COMMUNICATION 
NATΙONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS –  FACULTY OF COMMUNICATION & MEDIA STUDIES 

 

mailto:rtsitsop@media.uoa.gr

