Νίκος Ποταμιάνος
Τρέχουσα Απασχόληση
Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΜΣ-ΙΤΕ)
Σπουδές
Φοίτηση στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο

1989-1995
Αθηνών

Μεταπτυχιακές σπουδές στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική

1995-1999

και ευρωπαϊκή ιστορία, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Ιστορίας και

2001-2011

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Η παραδοσιακή μικροαστική
τάξη της Αθήνας. Βιοτέχνες και μαγαζάτορες 1880-1925»
Υποτροφίες
2016 Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από το Κέντρο Έρευνας για τις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2017-19

Υποτροφία ως μέλος ερευνητικής ομάδας με φορέα υποδοχής το

Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Χρήστο Χατζηιωσήφ και θέμα
«Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967»,
που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» από το Υπουργείο Οικονομικών
(ΕΣΠΑ 2014-2020)
Μεταδιδακτορική έρευνα
2016 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος)

Μεταδιδακτορικός

ερευνητής

στο

τμήμα

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση από το ΚΕΑΕ.

Θέμα της έρευνας: «Απόκριες στην

Αθήνα 1800-1940: λαϊκή κουλτούρα, αστική κουλτούρα, ηγεμονία».

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα (Επιστημονικός υπεύθυνος)
2017-19 Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια προγράμματος για τη «Συμπλήρωση, επέκταση και διαχείριση
του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ», με αντικείμενο δράσεις σχετικές με την ιστορία
της ΓΣΕΒΕΕ. Ανάμεσα στα καθήκοντά μου ως υπεύθυνου υλοποίησης της
συγκεκριμένης πράξης βρίσκεται η συγγραφή/επιμέλεια ενός ιστορικού λευκώματος
για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ, η επιμέλεια έκθεσης, βίντεο και
ψηφιακής περιήγησης για την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ θα συνεπιμεληθώ έναν
συλλογικό τόμο και θα συνδιοργανώσω ένα συνέδριο για την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ
και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα.
2018-20

Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Ηθική

οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο για την αγορά και το κέρδος στην
Ελλάδα, τέλη 19ου αιώνα-πρώτο μισό του 20ού αιώνα», χρηματοδοτούμενου από το
ΕΛΙΔΕΚ.
Πανεπιστημιακή διδασκαλία
2014-2015 εαρινό εξάμηνο

«Crash course» (σύντομο μάθημα δύο τρίωρων) στο

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Για
μια θεωρία για τις κοινωνικές τάξεις. Η περίπτωση της παραδοσιακής μικροαστικής
τάξης»
2015-2016 εαρινό εξάμηνο

Συμβασιούχος διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/1980 στο

τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
2016-17 χειμερινό εξάμηνο Συμβασιούχος διδάσκων με βάση τον ν.4115/2013 ως
"Πανεπιστημιακός Υπότροφος" στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Κρήτης
2016-17 εαρινό εξάμηνο

Συμβασιούχος διδάσκων με βάση τον ν.4115/2013 ως

"Πανεπιστημιακός Υπότροφος" στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης
Διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση
2009-2015

Διορισμένος φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μέλος σε επιστημονικές εταιρείες και επιτροπές περιοδικών
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Τα Ιστορικά
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας
Μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού – περιοδικό Μνήμων
Μέλος του Δικτύου ιστορίας της εργασίας και του εργατικού κινήματος
Κριτής άρθρων
2009 κ.ε.

Περιοδικό Τα Ιστορικά
Ξένες Γλώσσες

Άριστη γνώση:

Αγγλικών (Certificate of Proficiency in English, του

Cambridge University, C2)
Καλή γνώση:

Γαλλικών (Certificat de langue française, B2)
Ιταλικών (Palso Certificato Superiore)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ
Διδακτορική διατριβή
«Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη της Αθήνας. Βιοτέχνες και μαγαζάτορες 18801925», στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο
2011, σελίδες 1549
Βιβλία
1. Οι νοικοκυραίοι. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925, Ηράκλειο
2015 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, σελίδες 547 +xvi)
2. Ευγενή παχύδερμα και πάσχοντες εργάτες. Επίκαιρες ιστορίες από τις αρχές του
εικοστού αιώνα, Αθήνα 2016 (εκδόσεις Ασίνη, σελίδες 186)
3. Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940, υπό έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης
Επιμέλεια συλλογικών τόμων

1. “Η απόκρια με τις ελευθερίες της”: το καρναβάλι στην Ελλάδα 19ος-21ος αιώνας, σε
συνεργασία με την Έλενα Μελίδη, υπό έκδοση ως ηλεκτρονικού βιβλίου από το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Άλλα βιβλία
Γιατί οι πρωτόγονοι δεν ήξεραν τίποτα, και άλλες ιστορίες από την Προϊστορία όπως
τις είπα στην κόρη μου, Αθήνα 2017, εκδόσεις Κέδρος (παιδικό βιβλίο γνώσεων)

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
1.

«“Κοινοβουλευτισμός, ούτος ο εχθρός”. Μια οργάνωση της ριζοσπαστικής

δεξιάς: η εταιρεία “Ελληνισμός” 1898-1910», Ουτοπία 56 (2003), σ.77-95
2.

«Η ριζοσπαστική δεξιά και το αγροτικό ζήτημα στις αρχές του εικοστού

αιώνα. Η περίπτωση του Χρηστοβασίλη και της εταιρείας “Ελληνισμός”», Μνήμων
26 (2004), σ.133-156
3.

«Δεξιά, αριστερά, γιακωβινισμός: ο ριζοσπαστισμός στα χρόνια του

κινήματος στο Γουδί», Τα Ιστορικά 44 (2004), σ.97-132
4.

«Πελατεία και λαϊκή πολιτική συμμετοχή στην ελληνική ιστορία», Τα

Ιστορικά 49 (2008), σ.309-330
5.

«“Ντόπιο πράμα!”. Το αίτημα εθνικής προτίμησης και οι στρατηγικές ελέγχου

της αγοράς εργασίας από τις εργατικές συλλογικότητες: Αθήνα και Πειραιάς 18901922», Τα Ιστορικά 55 (2011), σ.283-322
6.

«Moral economy? Popular demands and state intervention in the struggle over

anti-profiteering laws in Greece 1914-1925», Journal of social history 48/4 (2015),
σ.803-815
7.

«Ρυθμίσεις της αγοράς στην Ελλάδα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου:

διατιμήσεις, καταδίωξη της αισχροκέρδειας, ενοικιοστάσιο», Αρχειοτάξιο 17 (2016),
σ.55-65
8.

«Regulation and the retailing community: the struggle over the establishment

of the holiday of Sunday in Greece, 1872-1925», History of Retailing and
Consumption 3/3 (2017), σ.168-183

9.

«Internationalism and the Emergence of Communist Politics in Greece, 1912-

1924», Journal of Balkan and Near Eastern Studies (υπό έκδοση)
10.

«Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο στην Αθήνα στις αρχές του

εικοστού αιώνα», Τα Ιστορικά (υπό δημοσίευση)
Δημοσιεύματα σε συλλογικούς τόμους κατόπιν πρόσκλησης
1.

«Οι κυβερνήσεις του εμφυλίου. Ένα νέο πολιτικό σύστημα διαμορφώνεται»,

στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000,
Αθήνα 2004, τ.8, σ.221-230
2.

«From the people to a class: the petite bourgeoisie of Athens, 1901-1923» στο

Andreas Lyberatos (επιμ.), Social transformation and mass mobilization in the Balkan
and Eastern Mediterranean cities, 1900-1923, Heraklion 2013, σ.133-145
3.

«Greek labor movement and national preference demands, 1890-1922», υπό

δημοσίευση στο M. Erdem Kabadayi και Leda Papastefanaki (επιμ.), Working in
Greece and Turkey: a comparative labour history from empires to nation states, 1840
- 1940, Berghahn, Oxford - New York (υπό έκδοση)
4.

«Associations in the trades 1870s-1914: organization and collective action of

the working class and the petite bourgeoisie in Athens and Piraeus», υπό δημοσίευση
στο Leda Papastefanaki και Nikos Potamianos (επιμ.), Social History of Greece (17th
– 20th centuries. New approaches and perspectives, Berghahn, Oxford - New York
(υπό έκδοση)
5.

«"Οι πλάνητες υιοί του Ερμού": πλανόδιοι έμποροι στους δρόμους της

Αθήνας 1890-1930», υπό δημοσίευση στο Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (επιμ.),
Ιστορίες λιανικού εμπορίου στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
6.

«The discourse against “shameful profiteering” in Greece 1914-1925: notions

of exploitation, anticapitalist morality and the concept of moral economy», υπό
δημοσίευση στο Stefan Berger και Alexandra Przyrembel (επιμ.), Moralizing
capitalism, εκδόσεις Palgrave Macmillan
7.

«Τα Αποκριάτικα της Δόμνας Σαμίου και η λογοκρισία στο καρναβάλι», υπό

δημοσίευση στο Πηνελόπη Πετσίνη και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Η
λογοκρισία στην Ελλάδα. Από την καχεκτική δημοκρατία στη Μεταπολίτευση, Αθήνα
(εκδόσεις Καστανιώτη)
Δημοσιεύματα σε πρακτικά συνεδρίων

1.

«Η νομοθεσία κατά της αισχροκέρδειας, το ενοικιοστάσιο και η συγκρότηση

του μικροαστικού ταξικού πόλου, 1916-1925», στο Σωκράτης Πετμεζάς-Τζελίνα
Χαρλαύτη-Ανδρέας Λυμπεράτος-Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Θεωρητικές
αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου οικονομικής και
κοινωνικής

ιστορίας,

Ρέθυμνο

10-13/12/2008,

Αθήνα

2012,

σ.325-343

(http://hdoisto.gr/gr/activities/eeoi-conferences-archive/2008-conference)
2.

«Ο

σύνδεσμος

συντεχνιών»,

στο

(Εταιρεία

Σπουδών

νεοελληνικού

πολιτισμού και γενικής παιδείας), Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Αλλαγές και
ανατροπές, Αθήνα 2012, σ.75-91
3.

«Το μικροαστικό κοινό, το λαϊκό μυθιστόρημα και ο μετασχηματισμός του

Καραγκιόζη στις αρχές του 20ού αιώνα», στο Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Για
μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη, Ηράκλειο 2015, σ.151-170
4.

«Κρατική πολιτική και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου (1910-1929): η

εργατική νομοθεσία, οι προδιαγραφές υγιεινής και η εξαίρεση της αρτοποιίας», στο
Χριστίνα Αγριαντώνη, Λήδα Παπαστεφανάκη και Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου
(επιμ.), Αγορές και πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία (18ος-20ός
αιώνας), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2016, σ.287-299
5.

«Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της ΓΣΕΒΕ (1919-1925)», στο Ε. Αβδελά, Ρ.

Αλβανός, Δ. Κουσουρής και Μ. Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στο μεσοπόλεμο,
Αθήνα 2017, σ.171-185
6.

«Πώς συγκροτήθηκε μια νέα ταξική ταυτότητα: η «μέση αστική τάξις», 1919-

1925», στο Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Κωνσταντινίδου, Ν. Μαυρέλος, Ιω. Ντεληγιάνης, Ιω.
Παπαδοπούλου, Γ. Τσομής και Π. Συμεωνίδου (επιμ.), Ταυτότητες: γλώσσα και
λογοτεχνία,

τ.Β΄,

Κομοτηνή

2018,

σ.749-764

http://www.saitapublications.gr/2018/04/ebook.223.html
7.

«Κανόνες, απαγορεύσεις και αυτολογοκρισία στο καρναβάλι της Αθήνας

1887-1920», στο Πηνελόπη Πετσίνη και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Η
λογοκρισία στην Ελλάδα, Αθήνα 2016, σ.71-78
8.

«Ο ριζοσπαστισμός στα 1908-1910 και η έννοια του λαϊκισμού», στο

(Εταιρεία Σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας), Λαϊκισμός. Στην
ιστορία, την τέχνη, την πολιτική, Αθήνα 2016, σ.117-131
9.

«Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: νοήματα πέραν της διασκέδασης στις

καρναβαλικές εκδηλώσεις και η παρακμή τους», υπό δημοσίευση στο Νίκος

Ποταμιάνος και Έλενα Μελίδη (επιμ.), “Η απόκρια με τις ελευθερίες της”: το
καρναβάλι στην Ελλάδα 19ος-21ος αιώνας, Αθήνα (ΜΕΛΤ)

Μελέτες δημοσιευμένες στο διαδίκτυο
1.

«Το κέντρο και οι γειτονιές της Αθήνας 1870-1922»: μερική δημοσίευση στην

ιστοσελίδα

του

Εθνικού

Κέντρου

Κοινωνικών

Ερευνών
της ομώνυμης

(http://www.ekke.gr/images/PDF/Abstract-potamianos.pdf)

ανακοίνωσης στο σεμινάριο «Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια
διεπιστημονική προσέγγιση» που οργάνωσαν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό
Κέντρο

Κοινωνικών

Ερευνών,

το

τμήμα

Γεωγραφίας

του

Χαροκόπειου

Πανεπιστήμιου (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη γεωγραφία και διαχείριση του χώρου) και το
τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(ΠΜΣ Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη)
2.

«The trade community and its transformation: professional associations’

festivals in Greece 1880-1930»: δημοσίευση της ανακοίνωσης υπ’ αριθμόν 13 στην
ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην
αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και
συλλογικές

υποκειμενικότητες»

http://www.public-

sociality.uoc.gr/texts_conference/Nikos%20Potamianos.pdf
3.
1925»:

«Η χωροθέτηση του λιανικού εμπορίου και της βιοτεχνίας στην Αθήνα 1830στο

συλλογικό

διαδικτυακό

πρότζεκτ

Athens

Social

Atlas

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%
CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%C
E%B1-1830-1925/
4.
στο

«Η κοσμοπολίτικη Αθήνα: οι παροικίες δυτικοευρωπαίων τον 19ο αιώνα»:
συλλογικό

διαδικτυακό

πρότζεκτ

Athens

Social

Atlas

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%
CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE
%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/

Απολογισμοί και πορίσματα ερευνητικού έργου
1.

«Τα "πειράματα" στον ελληνικό χώρο 1780-1820»: έκθεση πορισμάτων της

έρευνάς μου το 1995 στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Προμηθέας» με
θέμα τη διάδοση των ιδεών της επιστημονικής επανάστασης από το κέντρο προς την
περιφέρεια της Ευρώπης τον 17ο-19ο αιώνα
2.

Απολογιστική έκθεση της μεταδιδακτορικής έρευνας στο τμήμα Ιστορίας,

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά
το 2016, με θέμα "Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: αστική κουλτούρα, λαϊκή
κουλτούρα, ηγεμονία" https://www.rchumanities.gr/nikos-potamianos/
Βιβλιοκριτικά δοκίμια, Βιβλιοκρισίες, Χρονικά συνεδρίων
1.

Βιβλιοκρισία της μελέτης του Σπύρου Μαρκέτου, «Πώς φίλησα τον

Μουσσολίνι! Τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού», Τα Ιστορικά 45 (2006),
σ.525-531
2.

«Έθνος και τάξη στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο», Τα Ιστορικά

51 (2009), σ.478-486 (Χρονικό συνεδρίου)
3.

(σε συνεργασία με την Ελένη Μουζουράκη): «Το στρατιωτικό κίνημα στο

Γουδί εκατό χρόνια μετά», Τα Ιστορικά 52 (2010), σ.240-246 (Χρονικό δύο
συνεδρίων)
4.

Βιβλιοκρισία της μελέτης της Ελένης Μπαστέα, «Αθήνα 1834-1896.

Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση», Τα Ιστορικά 54 (2011),
σ.253-257
5.

(σε συνεργασία με τη Βούλα Βερράρου): «Μια νέα ιστορία της νεότερης

Ελλάδας» (βιβλιοκριτικό δοκίμιο για τη μελέτη του Κώστα Κωστή «Τα
κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος21ος αιώνας»), Τα Ιστορικά 61 (2014), σ.427-448
6.

(σε συνεργασία με τον Κώστα Παλούκη και τη Λήδα Παπαστεφανάκη): «Το

ελληνικό Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος.
Ελληνικές και ευρωπαϊκές αλληλεπιδράσεις», Αρχειοτάξιο 18 (2016), σ.218-222
7.

«Ιστορία του λιανικού εμπορίου στον 20ό αιώνα», Τα Ιστορικά 66 (2017),

σ.223-226 (χρονικό συνεδρίου και παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο επιστημονικό
πεδίο)

Δημοσιεύσεις σε έντυπα που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (Επιλογή)
1. Σειρά άρθρων στα έντυπα Πολεμικός Τύπος και Εμφύλιος Τύπος (2003-2004)
για ζητήματα της ιστορίας της κατοχής, του εμφυλίου και της δικτατορίας
1967-1974
2. «Το κίνημα στο Γουδί και ο Βενιζέλος», Ιστορικά (της εφημερίδας
Ελευθεροτυπία) 289, 9 Ιουνίου 2005, σ.6-16 (αφιέρωμα στο κίνημα στο Γουδί)
3. «Από το κίνημα του 1909 στην άνοιξη του 1910», στο Νίκη Μαρωνίτη
(επιμέλεια), Το κίνημα στο Γουδί 1909, Αθήνα 2010, βιβλίο στη σειρά της
εφημερίδας Νέα «Έξι στιγμές του εικοστού αιώνα»
4. «Για μια θεωρητική προσέγγιση των μικροαστών ως τάξης», περιοδικό
Διάπλους 26 (2008), σ.50-55
5. «Για την 28η Οκτωβρίου και τον φασισμό», 2012, πρώτη δημοσίευση στην
ιστοσελίδα

alfavita

http://www.alfavita.gr/arthra/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD-28%CE%B7%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%
BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CE
%BD%CE%BF%CF%85
6. «Η αργία της Κυριακής: η καθιέρωσή της το 1909-10 και ο ανταγωνισμός
ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους καταστηματάρχες», 2013, πρώτη
δημοσίευση

στην

ιστοσελίδα

Η

Λέσχη

https://ilesxi.wordpress.com/2013/07/26/%CE%B7%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF
%82-%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CF
%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF/
7. «Γιατί καθιερώθηκε η μονιμότητα στο δημόσιο;», Αυγή 23 Μαρτίου 2014
(Ενθέματα). http://enthemata.wordpress.com/2014/03/23/npotamianos/

8. «Η εξημέρωση του καρναβαλιού. Απόκριες και πολιτική στην Αθήνα του
19ου

αιώνα»,

Εφημερίδα

των

συντακτών

24

Φεβρουαρίου

2017

http://www.efsyn.gr/arthro/i-eximerosi-toy-karnavaloy
9. «Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930; Το ακραίο κέντρο και η TINA», Τα
Νέα

30

Ιουνίου

2018

http://www.tanea.gr/opinions/all-

opinions/article/5583838/to-akraio-kentro-kai-h-tina/

Οργάνωση συνεδρίων
1) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας «Νέες έρευνες στην
ιστορία της εργασίας», που οργάνωσε το Δίκτυο για την ιστορία της εργασίας και του
εργατικού κινήματος στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2016
2) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας «“Η απόκρια με τις
ελευθερίες της”: το καρναβάλι στην Ελλάδα 19ος-21ος αιώνας», που έλαβε χώρα στο
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στις 3 Δεκεμβρίου 2016
3) Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3ου διεθνούς συνεδρίου
οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας που οργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία
Οικονομικής Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στα Ιωάννινα στις 24-27 Μαΐου 2017, με θέμα «Ιστορία της εργασίας:
παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα - αρχές 21ου αιώνα)»
4) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας «Δουλεύοντας στον χώρο
του θεάματος, 19ος-20ός αιώνας», που οργάνωσε το Δίκτυο για την ιστορία της
εργασίας και του εργατικού κινήματος στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2017

Οργάνωση πάνελ σε συνέδρια
1) Οργανωτής, στο συνέδριο «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές,
σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα - αρχές 21ου αιώνα)» που οργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (24-27 Μαΐου 2017), συνεδρίας με θέμα
«Labour in retailing and street vending», με τη συμμετοχή των Sigrid Wadauer,
Daniel Alves και Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου
2) Οργανωτής, στο συνέδριο της ESSHC στο Μπέλφαστ (4-7 Απριλίου 2018),
συνεδρίας με θέμα «Carnival, Class and Gender in the Mediterranean, 18th-20th

Centuries», με τη συμμετοχή των Παναγιώτα Κλάγκα, Στυλιανού Γεωργιάδη και
Κατερίνας Σεργίδου

Ομιλίες/Διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης
Ομιλία στην Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων το 2003 με θέμα «Αριστερός και

1.

δεξιός ριζοσπαστισμός την εποχή του κινήματος στο Γουδί»
Ομιλία

2.

στο

Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων

(τμήμα

Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας) το 2004 με θέμα «Ο Χρ. Χρηστοβασίλης και το αγροτικό ζήτημα σε
Θεσσαλία και Ήπειρο»
Ομιλία με θέμα «Το κέντρο και οι γειτονιές της Αθήνας 1870-1922»

3.

στο Σεμινάριο «Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια
διεπιστημονική προσέγγιση» που οργάνωσαν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό
Κέντρο

Κοινωνικών

Ερευνών,

το

τμήμα

Γεωγραφίας

του

Χαροκόπειου

Πανεπιστήμιου (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη γεωγραφία και διαχείριση του χώρου) και το
τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(ΠΜΣ Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη) (26 Νοεμβρίου
2012)
4.

Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) με θέμα «Ταξικότητα και κουλτούρα: οι απόκριες
στην Αθήνα 1870-1922» (20 Μαρτίου 2013)
5.

Ομιλία στην Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων με θέμα «Τάξεις και κουλτούρα:

απόκριες στην Αθήνα 1870-1922» (26 Φεβρουαρίου 2014)
6.
Αθήνα

15

Ομιλία στα Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας,
Δεκεμβρίου

2014,

με

θέμα

«Εννοιολογήσεις

της

κρίσης.

Ο

‘υπερεπαγγελματισμός’ και οι μικρές επιχειρήσεις, 1905-1934»
7.

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) με θέμα «Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: χώρος,
τάξη και φύλο» (2 Νοεμβρίου 2016)
8.

Ομιλία (μαζί με τον Sven Beckert, καθηγητή ιστορίας στο

Πανεπιστήμιο του Harvard) με θέμα «Fabrica Mundi: the history of capitalism», στα
πλαίσια των εκδηλώσεων της διεθνούς έκθεσης Documenta 14, στο Ωδείο Αθηνών,
Αθήνα 22 Ιουνίου 2017 (ομάδα Studio 14)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια
1.

Ανακοίνωση στο «Διεθνές συνέδριο οικονομικής και κοινωνικής

ιστορίας. Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες» που οργάνωσε η
Ελληνική

Εταιρεία

Οικονομικής

Ιστορίας-ΗΔΟΙΣΤΟ

στο

Ρέθυμνο,

10-13

Δεκεμβρίου 2008, με θέμα «Η νομοθεσία κατά της αισχροκέρδειας, το ενοικιοστάσιο
και η συγκρότηση του μικροαστικού ταξικού πόλου 1916-1925»
2.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Rival pursuits, common experiences:

social transformation and mass mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean
cities (1900-1923)» που οργάνωσε το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, 2224 Οκτωβρίου 2009, με θέμα «From “people” to class (“middle bourgeoisie”): the
petite bourgeoisie of Athens 1900-1923»
3.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα:

αλλαγές και ανατροπές» που οργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών νεοελληνικού
πολιτισμού και γενικής παιδείας στην Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα «Ο
σύνδεσμος συντεχνιών»
4.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική

κοινωνία του μεσοπολέμου (1922-1940)» που οργάνωσε το Φόρουμ κοινωνικής
ιστορίας στην Αθήνα, 14-16 Ιανουαρίου 2011, με θέμα «Η ίδρυση και τα πρώτα
χρόνια της ΓΣΕΒΕ (1919-1925)»
5.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Η ιστορία της εργασίας» που οργάνωσε το

περιοδικό Ιστορείν στην Αθήνα, 20-21 Μαΐου 2011, με θέμα «“Ντόπιο πράμα”. Το
αίτημα “εθνικής προτίμησης” και οι στρατηγικές ελέγχου της αγοράς εργασίας από
τα εργατικά σωματεία της Αθήνας στις αρχές του 20ού αιώνα»
6.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Working in the Ottoman Empire and in

Turkey. Ottoman and Turkish labour history within a global perspective» που
οργάνωσε το πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης στις 18-20 Νοεμβρίου
2011, με θέμα «Greek workers and “national preference” demands. Athens and
Piraeus (1890-1922)»
7.

Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές συνέδριο οικονομικής και κοινωνικής

ιστορίας «Οι “αγορές” και η πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία
(18ος -20ός αιώνα)» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας και το
τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στον Βόλο στις 10-12 Φεβρουαρίου 2012, με θέμα: «Κρατική πολιτική

και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου (1910-1929): η εργατική νομοθεσία, οι
προδιαγραφές υγιεινής και η εξαίρεση της αρτοποιίας»
8.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «The global E. P. Thompson: Reflections

on the making of the English working class after fifty years» που οργάνωσε το
Weatherhead Center for International Affairs του πανεπιστημίου Harvard στο
Cambridge της Βοστώνης στις 3-5 Οκτωβρίου 2013, με θέμα «Moral economy?
Popular demands, liberalism and state intervention in the struggle over antiprofiteering laws in Greece, 1916-1925»
9.

Ανακοίνωση στην ημερίδα «Για μια επιστημονική προσέγγιση του

Καραγκιόζη» που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ινστιτούτου
Έρευνας και Τεχνολογίας, Ρέθυμνο 13 Δεκεμβρίου 2013, με θέμα «Το μικροαστικό
κοινό στις αρχές του 20ού αιώνα και ο μετασχηματισμός του Καραγκιόζη»
10.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Labour in East and Southeast Europe:

institutions and practices between formality and informality» που οργάνωσε το
Institute for East and Southeast European Studies (IOS), στο Regensburg (Γερμανία)
στις 26-28 Ιουνίου 2014, με θέμα «Citizenship, racism and labor market: the case of
Greek workers in the 1910s»
11.

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον

ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία» που
οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, 2-5
Οκτωβρίου 2014, με θέμα «Η ανάδυση της έννοιας του υπερεπαγγελματισμού ως
ερμηνεία των δυσχερειών που αντιμετώπιζαν οι μικρές επιχειρήσεις στις πρώτες
δεκαετίες του εικοστού αιώνα»
12. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Workers of all lands unite? Working-class
nationalism and internationalism until 1945», που οργάνωσε το University of
Nottingham στο Νότινχαμ (Μεγάλη Βρετανία), 7 Μαρτίου 2015, με θέμα «National
preference demands and labour market. The case of Greek workers in the 1910s»
13. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Forms of public sociality: collective action,
collective subjectivities and the state in the twentieth century» που οργανώθηκε στο
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 8-9
Μαΐου 2015, με θέμα «The trade community and its transformation: professional
associations’ festivals in Greece 1880-1930»
14. Ανακοίνωση στο συνέδριο “Strikes and social conflicts. Combined
historical approaches to conflict. III international conference”, που οργάνωσε το

Centre d’ estudis sobre les epoques Franquista y democratica στη Βαρκελώνη, 16-19
Ιουνίου 2015, με θέμα «Citizenship and labor market: the “national preference
demands” of Greek workers, 1910-1922»
15. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία»
που οργάνωσε το τμήμα Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην
Κομοτηνή, 9-11 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Πώς συγκροτήθηκε μια νέα ταξική
ταυτότητα: η «μέση αστική τάξις», 1919-1925»
16. Ανακοίνωση στο συμπόσιο «Λαϊκισμός: στην ιστορία, την τέχνη, την
πολιτική» που οργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας στην Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Ο ριζοσπαστισμός της
πρώτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα και η έννοια του λαϊκισμού»
17. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Λογοκρισίες στην Ελλάδα» που οργάνωσε το
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστήμιου στην Αθήνα,
17-19 Δεκεμβρίου 2015, με θέμα «Κανόνες, απαγορεύσεις και αυτολογοκρισία στο
καρναβάλι της Αθήνας 1887-1920»
18. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Moralizing Capitalism: Agents, Discourses
and Practices of Capitalism in the Modern Age» που οργάνωσε το πανεπιστήμιο
FernUniversität in Hagen στο Βερολίνο, 14-16 Μαρτίου 2016, με θέμα «The
discourse against “shameful profiteering” in Greece, 1912-1925: an anticapitalist
morality in the age of statism»
19. Ανακοίνωση στο συνέδριο της European Social Science History (ESSHC)
(δίκτυο: Culture) στη Βαλένθια, 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, με θέμα «The carnival
of Athens 1880-1925: class, gender, hegemony»
20. Ανακοίνωση στο συνέδριο 15es Journaux Internationals de Sociologie de
Travail/15ες Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας που οργάνωσαν το
Laboratoire d’ Economie et de Sociologie de Travail (LEST) και το Κέντρο
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΡ) στην Αθήνα,
11-13 Μαΐου 2016, με θέμα «In the streets of Athens: itinerant traders between
informal sector and retail community, 1890-1930»
21. Ανακοίνωση στα «Σεμινάρια της Ερμούπολης 2016» που οργάνωσε το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Ερμούπολη τον Ιούλιο του 2016, και συγκεκριμένα στο
σεμινάριο «Ιστορίες λιανικού εμπορίου, 20ός-21ος αιώνας» στις 6 και 7 Ιουλίου, με
θέμα «Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο στις αρχές του εικοστού αιώνα»

22. Ανακοίνωση στο 2nd workshop on the evolution of the retail trade in the
20th century που οργανώθηκε στο πανεπιστήμιο της Uppsala (Σουηδία), 22-23
Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα «Regulation and the retailing community: the struggle
over the establishment of the holiday of Sunday in Greece, 1872-1925»
23. Ανακοίνωση στην ημερίδα «“Η απόκρια με τις ελευθερίες της”: το
καρναβάλι στην Ελλάδα 19ος-21ος αιώνας», που οργάνωσα σε συνεργασία με το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2016, με θέμα «Οι
απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: τάξη, φύλο και χώρος στον μετασχηματισμό του
καρναβαλιού»
24. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές,
σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα - αρχές 21ου αιώνα)» που οργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα, 24-27 Μαΐου 2017, με θέμα «Self-employed
labourers in the informal sector: the street vendors of Athens between the working
class and the business community, 1890-1930»
25. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Transformations of labour and
social sciences» στο συνέδριο «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις,
πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα - αρχές 21ου αιώνα)» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία
Οικονομικής Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στα Ιωάννινα, 24-27 Μαΐου 2017
26. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Russian revolution centenary: reflections on
the 21st century» που οργάνωσαν το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Cooperative Institute for Transnational Studies
και το California School of Integral Studies στην Κόρινθο στις 26-29 Οκτωβρίου
2017, με θέμα «Internationalism and anti-war mobilization in Greece, 1912–1924: the
impact of the Russian Revolution and the emergence of communist politics»
27. Ανακοίνωση στο συνέδριο «100 anos da revolução de Outubro» που
οργάνωσαν το Istituto de Historia Contemporãnea da Nova FCSH, η CULTRΑ και το
Fundação Mario Soares στη Λισσαβώνα στις 2-4 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Antinationalism and anti-war mobilization in Greece 1912-1925: the impact of the
Russian Revolution and the emergence of communist politics»
28. Ανακοίνωση στην ημερίδα «Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος, 19ος20ός αιώνας» που οργάνωσε το Δίκτυο για την ιστορία της εργασίας και του

εργατικού κινήματος στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Ο ηθοποιός ως
δουλειά του ποδαριού: θεάματα του δρόμου στην Αθήνα 1880-1910»
29. Ανακοίνωση στην ημερίδα «Εμπόριο και εμπορικός συνδικαλισμός στον
20ό αιώνα: η περίπτωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά» που οργάνωσε το
ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας στην Αθήνα στις 5
Φεβρουαρίου

2018,

με

θέμα

«Αισχροκέρδεια,

αγορανομία

και

επαγγελματοβιοτεχνικός συνδικαλισμός τον 20ό αιώνα»
30. Ανακοίνωση στο συνέδριο European Social Science History Conference
(ESSHC) στο Μπέλφαστ (4-7 Απριλίου 2018), με θέμα «Gender relations and the
transformation of the urban carnival culture: Athens, 1800-1940» (δίκτυο: culture)
31. Ανακοίνωση στο 20ό συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης
στην Αργαλαστή (1-2 Ιουνίου 2018), με θέμα «Ηθική και οικονομία, ηθική
οικονομία: αισχροκέρδεια και κλειστά επαγγέλματα στην Ελλάδα των πρώτων
δεκαετιών του εικοστού αιώνα»
32) Κοινή ανακοίνωση με τους Χρήστο Χατζηιωσήφ, Σπύρο Δημανόπουλο
και Κώστα Κατσούδα στο συνέδριο 16es Journées Internationales de sociologie de
travail, που οργάνωσε το Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie
Économique (LISE) στο Παρίσι, 9-11 Ιουλίου 2018, με θέμα: «Greek Shopkeepers
and Master Artisans between Radicalization and Inclusion: Mobilization Cycle and
Collective Action Repertoires during the 1960s»
Σχολιασμός ανακοινώσεων
1.

Σχολιασμός

ανακοινώσεων

(Μαρίας

Παπαθανασίου,

Λήδας

Παπαστεφανάκη, Κώστα Παλούκη και Δημήτρη Κοπανά) στην Ημερίδα «Νέες
έρευνες στην ιστορία της εργασίας» που οργάνωσε το Δίκτυο για την ιστορία της
εργασίας και του εργατικού κινήματος στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2016
2.

Σχολιασμός ανακοινώσεων (των Wim de Winter, Tomas Kacerauskas,

Uta Protz και των Dongjae You και Donggue Lee) στη συνεδρία με θέμα «Cultural
infrastructures» στο συνέδριο της European Social Science History (ESSHC) (δίκτυο:
Culture) στη Βαλένθια, 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016
3.

Σχολιασμός ανακοινώσεων (Ανδρέα Λυμπεράτου, Gila Hadar, Μάριου

Δημητριάδη και Στέλλας Χατζοπούλου) στη συνεδρία με θέμα «Labour and culture»
στο συνέδριο «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος
Μεσαίωνα - αρχές 21ου αιώνα)» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής

Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα
Ιωάννινα, 24-27 Μαΐου 2017

