
 

                                         

 
 



Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 
 

Εγγραφές:  15:30-16:15  Χαιρετισμοί:  16:15-16:30 
 

Συνεδρία 1
η
   16:30-17:30   

Προσεγγίσεις αφηγήσεων για την παιδική ηλικία   
 

Πρόεδρος: Αποστολίδου Βενετία 

Δρούγκα Κλεονίκη «Αντιλήψεις για την παιδική ηλικία στον ιστορικό χρόνο» 

Οικονομίδου Σούλα «Ζωγραφιστά παιδιά: Η κατασκευή της παιδικής ηλικίας μέσω των 

εικόνων των εικονοβιβλίων» 

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος «Η τέχνη της Αφήγησης στην υπηρεσία της Δημιουργικής 

Γραφής για παιδιά» 

 

Συνεδρία 2
η
  17:30-19:00  

Προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας μέσα από λογοτεχνικές αφηγήσεις 
 

Πρόεδρος: Οικονομίδου Σούλα 

Καρακίτσιος Ανδρέας «Παιδί και παιδικότητα σε τσιγγάνικα παραμύθια» 

Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά «Οι αφανείς ήρωες-παιδιά στο ιστορικό μυθιστόρημα»   

Ζερβού Αλεξάνδρα «Παιδική ηλικία, αφήγηση και Μάης του '68» 

Παπαντωνάκης Γιώργος «Κουβεντιάζοντας για το δίπολο “ενδοκειμενική παιδική 

ηλικία” vs “εξωκειμενική παιδική ηλικία/νεαρός αναγνώστης” με αφορμή κείμενα παιδικής 

λογοτεχνίας. Φαντασία και πραγματικότητα στην παιδική ηλικία» 

Νικολουδάκη Ελπινίκη «Απεικονίσεις της παιδικής ηλικίας στις αφηγήσεις παιδιών υπό το 

φάσμα του αυτισμού»  

Τσιλιμένη Τασούλα «Ο αφηγητής-παιδί σε κείμενα για την απώλεια» 
 

Διάλειμμα-Μπουφές 19:00-20:00  

Προβολή ταινίας   20:00-22:00,  
 

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 
 

Συνεδρία 3
η
  10:00-11:30 

Λογοτεχνικές αφηγήσεις στο έργο μεμονωμένων συγγραφέων 
 

Πρόεδρος: Ζερβού Αλεξάνδρα 

Πολίτης Δημήτρης «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες 

αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας»  

Ιακωβίδου Σοφία «Τα ρέστα της παιδικής ηλικίας  στην ενήλικη ζωή και γραφή: Κ. Ταχτσής» 

Παπαδάτος Γιάννης «Η εποποιία της παιδικής ηλικίας στο μυθιστόρημα του Χάρη 

Σακελαρίου Ο μικρός δραπέτης» 

Βλαστάρης Κώστας «Το "Κουμπί" της παιδικής ηλικίας, στην ομότιτλη συλλογή διηγημάτων 

της Τασούλας Τσιλιμένη» 

Καραΐσκου Μαρία «Σκοτεινές εκδοχές της παιδικότητας σε αφηγήματα της «γενιάς του 

1880»: η ποιητική της παιδικής βίας το “Γατί” (1893) του Μ. Μητσάκη και τη “Φούρκα” (1903) 

του Γ.  Ξενόπουλου» 



Διάλειμμα-Καφές  11:30-12:00  

 

Συνεδρία 3
η
 (συνέχεια) 12:00-13:30 

Λογοτεχνικές αφηγήσεις στο έργο μεμονωμένων συγγραφέων  

 

Πρόεδρος: Πάτσιου Βασιλική 

Αποστολίδου Βενετία «Η κατασκευή του μικρού αναγνώστη στις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις 

των Ζ. Π. Σαρτρ και της Άλκης Ζέη»  

Πάγκαλος Γιάννης «Το Ξένο παιδί του E.T.A. Hoffmann και η νοσταλγία για την παιδική 

ηλικία» 

Κανατσούλη Μένη «Η παιδική ηλικία στα Πρώιμα βάσανα του Danilo Kis» 

Λαλαγιάννη Βασιλική  «Τραυματική μνήμη και παιδική ηλικία  μέσα από τα αυτοβιογραφικά 

κείμενα της Sema Kiliçkaya» 

Αναγνωστοπούλου Διαμάντη – Μίσιου Μαριάννα «Tο παιδί που αφηγείται και ο 

εννοούμενος αναγνώστης-παιδί στο έργο της Kitty Crowther» 

 

Στρογγυλό τραπέζι  13:30-14:15 

Συζητούν οι: Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Ισίδωρος Ζουργός, Bernard Cuomo 

 

Συνεδρία 4
η
  17:00-18:30 

Κινηματογραφικές αφηγήσεις για την παιδική ηλικία     

 

Πρόεδρος: Γιαννικοπούλου Αγγελική 

Καλογήρου Τζίνα «Η εκδίωξη από τον "Κήπο": η αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στην 

ταινία The selfish giant της  Clio Barnard» 

Πάτσιου Βασιλική – Φεγγερού Παναγιώτα  «Σύγχρονοι μετασχηματισμοί και 

αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας μέσα από οπτικοποιημένες διασκευές του 

μυθιστορήματος Όλιβερ Τουίστ» 

Αδάμου Χριστίνα «Δημοφιλείς τηλεοπτικές αναπαραστάσεις έμφυλων ρόλων για την 

προσχολική ηλικία: από τα γουρουνάκια στη νεραϊδοπριγκίπισσα» 

Μπίμπου-Νάκου Άννα – Παπαδόπουλος Δημήτρης «Μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση για την 

κινηματογραφική αφήγηση των παιδιών και της παιδικής ηλικίας στην ταινία του Hirokazu 

Kore-eda: Dare mo shiranai (2004)/Nobody knows» 

Γουλής Δημήτρης «Η δαιμονική οθόνη και η παιδική ηλικία. Κινηματογραφικές απεικονίσεις 

του κακού παιδιού»  

 

Συνεδρία 5
η
   18:30-20:00 

Εικονιστικές αφηγήσεις για την παιδική ηλικία   

 

Πρόεδρος: Καρακίτσιος Ανδρέας 

Γιαννικοπούλου Αγγελική «Το ανάπηρο παιδί: Οπτικές μεταφορές στην απεικόνισή του» 

Θεοδοσιάδου Σοφία «Οπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας στον ελληνικό τύπο κατά τη 

διάρκεια της Συριακής κρίσης» 

Κοκορότσκου Μαρία «Εικονοκατασκευές της παιδικής ηλικίας» 

 



 

 
 

10
ος

 όροφος, Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

 

Γαβριηλίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ 

Κανατσούλη Μένη, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ 

Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ 

Γουλής Δημήτρης, ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου-ΑΠΘ 

Μιχάλης Γιάννης, ΕΔΙΠ ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ 
 


