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ιδιαίτερα της Πόλας Καπόλα υπήρξε καταλυτική εξαρχής. Τους/τις 

ευχαριστώ όλους/-ες εγκάρδια. 

Οι επιστημονικές κοινότητες που δημιουργούμε μέσα στα χρόνια 
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που οι συζητήσεις για το συν-αίσθημα στο τμήμα της Κοινωνικής Αν

θρωπολογίας έκαναντο "θόρυβό"τους, αλλά και το εvταΤΙKό σεμινάριο 

που παρακολούθησα στην Ουτρέχτη με την Rosi Braidotti όπου και 
γνώρισα την Judith Butler, την Leticia Sabsay, την 'Ελενα Λοϊζίδου, τη 
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