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24ο Διεθνές Συμπόσιο της Εταιρείας Νεοελλ ηνικών Σπουδών 
της Βόρειας Αμερικής (MGSA), Georgia State University, 
Ατλάντα (Georgia, ΗΠΑ), 15−18 Οκτωβρίου 2015.

Jerneja Kavčič

Το 24ο Διεθνές Συμπόσιο της Αμερικάνικης Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
(MGSA) έλαβε χώρα από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2015, στο Georgia State University 
στην Ατλάντα (Georgia). Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 80 ομιλητές από την 
Βόρεια Αμερική, αλλ ά και από άλλ ες χώρες (π.χ., Ελλ άδα, Γαλλ ία, Γερμανία, Αγγ λία, 
Βέλγιο, Σλοβενία, Τουρκία, Αυστραλία). Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών του 
συνεδρίου ήταν γύρω στους 130.

Οι ανακοινώσεις του συμποσίου αφορούσαν κάθε τομέα σχετικό με τις σύγχρονες 
Νεοελλ ηνικές Σπουδές, και ιδιαίτερα την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λογοτεχνία, 
την ανθρωπολογία, τις πολιτικές επιστήμες, και τη γλωσσολογία. Στο πλαίσιο της 
γλωσσολογίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διδασκαλίας της νεοελλ η-
νικής ως ξένης γλώσσας. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης οι γνωστοί γλωσσολόγοι 
ο Brian D. Joseph (Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ohio) και ο Mark Janse (Πανεπιστήμιο 
της Γάνδης). Οι ανακοινώσεις τους αφορούσαν την καππαδοκική ελλ ηνική και την 
νεοελλ ηνική διάλεκτο στην Αλβανία, ενώ παρουσίασαν και την καινούργια έκδοση 
του έργου του Albert Thumb Handbuch der neugriechischen Volkssprache.

Κάθε συμπόσιο της Αμερικάνικης Εταιρείας Νεοελλ ηνικών Σπουδών περιλαμβάνει 
συνήθως μία κεντρική συνεδρία με συγκεκριμένη θεματική ενότητα (keynote). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην κεντρική συνεδρία του προηγούμενου (23ου) συμποσίου, το 
οποίο έγινε το Νοέμβριο του 2013 στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνας στο Bloomington, 
μίλησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Τέξας 
στο Austin Γιάνης Βαρουφάκης, μετέπειτα υπουργός οικονομικών της Ελλ άδας. Στην 
κεντρική συνεδρία του φετινού συμποσίου μίλησε ο Γιάννης Χαμηλάκης, καθηγητής 
αρχαιολογίας στο Πανεπιστημίο του Southampton (Μεγάλη Βρετανία). Η ομιλία 
του με τίτλο Αρχαιο-Πολιτική μιας Κρίσης (Archeo-Politics of a Crisis), είχε ως θέμα το 
ρόλο που έπαιζε (και συνεχίζει να παίζει) η κλασική αρχαιότητα στις συζητήσεις 
για την τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλ άδα και εστιαζόταν κυρίως στο πώς 
παρουσίαζε ο ελλ ηνικός τύπος τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αμφίπολη.

Τα συμπόσιο προσέλκυσε επίσης το ενδιαφέρον της Ελλ ηνοαμερικάνικης ομογέ-
νειας, εκπρόσωποι και μέλη της οποίας παρακολουθούσαν τις εργασίες και συμμετεί-
χαν στις συζητήσεις για τις ανακοινώσεις και για τα τρέχοντα πολιτικά και οικονομικά 
θέματα στην Ελλ άδα. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου έγινε και συζήτηση στρογγ υ-
λής τραπέζης με θέμα την κουλτούρα της ομογενούς νεολαίας στην Βόρεια Αμερική.
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Την πρώτη μέρα του συμποσίου απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αμερικάνικης 
Εταιρείας Νεοελλ ηνικών Σπουδών. Βραβεύτηκαν ο Κωστής Κορνέτης για το βιβλίο 
Children of Dictatorship: Student Resistance, Cultural Politics, and the “Long 1960s” (Νέα 
Υόρκη και Οξφόρδη, 2013), ο Peter Bien για τη μετάφραση του έργου του Νίκου 
Καζαντζάκη Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (Νέα Υόρκη, 2014), ο Vasilis W. Molos 
για την διδακτορική του διατριβή με τίτλο Nationness in the Absence of a Nation (New 
York University, Abu Dhabi, 2014) και ο Panayotis League από το Πανεπιστήμιο του 
Harvard ως εκπονητής της καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η εργασία του για τα 
τραγούδια της Καλύμνου παρουσιάστηκε και στο πρόγραμμα του φετινού συμπο-
σίου της ΜGSA.

Οι εργασίες του συμποσίου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με γενι-
κή συνεδρίαση και με ξενάγηση στην πόλη της Ατλάντας. Αποφασίστηκε επίσης ότι 
το επόμενο συμπόσιο της Εταιρείας Νεοελλ ηνικών Σπουδών της Βόρειας Αμερικής 
θα λάβει χώρα από 2 έως 5 Νοεμβρίου του 2017 στο Πανεπιστήμιο Stockton στο 
New Jersey. 

2015 Summer Seminar on Nationalism, 
Religion and Violence

Jan Lalić

The 2015 edition of the Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence (NRV) 
took place in Thessaloniki, Greece from June 29th to July 10th. The summer school 
was organized by the International Hellenic University (Thessaloniki) in partner-
ship with the Institute of International Studies at Charles University (Prague), 
Peace Research Institute Oslo – PRIO Cyprus and LSEE – Research on South Eastern 
Europe, a research unit based at the European Institute of the London School of 
Economics. Such institutions were promising a great educational experience, but 
reality exceeded expectations by far. 

The program consisted of four themes, namely Political and Institutional Issues, 
Memory, Political Violence and Migration. Lecturers from prestigious educa-
tional institutions, including Oxford University, LSE and NYU, addressed these 
themes from a wide range of methodological approaches and scientifi c fi elds. 


