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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ 

Χτα Σεμινάρια του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών κατά το 2003 συνεχίστηκαν οι 

παρουσιάσεις των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου για ευρύτερη ενη

μέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί των προβληματισμών που ανακύπτουν από την 

ερευνητική πράξη. Στα σεμινάρια επίσης φιλοξενήθηκαν επισκέπτες συνάδελφοι που 

βρέθηκαν στην Αθήνα και θέλησαν να συζητήσουν με τα στελέχη του ΚΝΕ την τρέχου

σα εργασία τους. 'Ετσι και κατά το 2003 τα Σεμινάρια του ΚΝΕ αποτέλεσαν ένα βήμα 

διαλόγου με στόχευση την δια της κριτικής ανάπτυξη της γνώσης. 

14 Φεβρουαρίου 2003 

Ευαγγελία Μπαλτά - Ευτυχία Λιάτα, "Πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθη: Πελο-

πόννησος-Κρήτη-Αιγαίο, ιζ'- ιη ' αι.". 

28 Μαρτίου 2003 

Hubert Bonin, "L'évolution des modèles bancaires européens, 1850-1980". 

11 Απριλίου 2003 

Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Ιστορία των Επιστημών: Ιστοριογραφικές τάσεις και οργά

νωση της κοινότητας". 

12 Σεπτεμβρίου 2003 

Γιώργος Τόλιας, "Νεώτερες τάσεις της ιστορίας της χαρτογραφίας". 

3 Νοεμβρίου 2003 

Ιωάννης Καράβολας, "Jules David, ελληνιστής και φιλέλληνας (150 χρόνια από τον 

θάνατο του". 

Ζητήματα Ιστορίας. Πράγματα και απεικάσματα 

Υπεύθυνος: Σπύρος Ασδραχάς 

Τα σεμινάρια της χρονιάς αυτής έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προϋποθέσεων 

για τις μεταγενέστερες, ιδίως του ιθ' αιώνα, εννοιολογήσεις και προφανώς των ιδε

ολογικών της ελληνικής ιστοριογραφίας που έχει ως αντικείμενο τον, σημασιολογικώς 

προς καθορισμό, νέο ελληνισμό. Πεδία παρατήρησης οι κοινοί τόποι όπως αποτυπώ

νονται σε κείμενα κυρίως του ιη' και του αρχομένου ιθ' αιώνα αλλά συσχετιζόμενοι με 

τους αντίστοιχους της εθνικής ιστοριογραφίας. Ζητούμενο, η αναγωγή από την ιστορι

κή οντολογία στη θεωρητική και ιδεολογική της αναπαράσταση. 



Διαφωτισμός: Ευρωπαϊκός και Ελληνικός 

Υπεύθυνος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο Διαφωτιομός: Ευρωηαϊκός και Ελληνικός είναι ενταγμένο 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολο

γίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 διεξάχθηκε στο 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ως ανοιχτό σεμινάριο, προσιτό και σε άλλους ενδιαφε

ρόμενους ερευνητές. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η μελέτη των πνευματικών φαι

νομένων που συναρθρώνουν το κίνημα του Διαφωτισμού στην ευρωπαϊκή παιδεία, η 

κριτική παρουσίαση των ιδεών των σημαντικότερων εκπροσώπων της φιλοσοφίας και 

πολιτικής σκέψης του Διαφωτισμού και οι απηχήσεις των σχετικών διανοητικών και πο

λιτικών προβληματισμών στη νεοελληνική παιδεία του δεκάτου ογδόου και του αρχό

μενου δεκάτου ενάτου αιώνα. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο σεμινάριο κατά τις συναντήσεις του φθινοπώρου 

του 2003 περιλάμβαναν την εμφάνιση της νεότερης επιστήμης και τη διαμάχη αρχαίων 

και νεοτέρων, τον φιλοσοφικό εμπειρισμό και την καρτεσιανή φιλοσοφία, την κριτική 

της απολυταρχίας και την εμφάνιση του πολιτικού ριζοσπαστισμού, τον ωφελιμισμό και 

τη θεωρία της προόδου. Μεταξύ των στοχαστών του Διαφωτισμού παρουσιάστηκαν οι 

απόψεις των Locke, Montesquieu, Rousseau, των Εγκυκλοπαιδιστών και του Kant. Από 

τους εκπροσώπους του Διαφωτισμού που έγραψαν στην ελληνική γλώσσα συζητήθη

καν αναλυτικά οι Δημήτριος Καταρτζής, Ιώσηππος Μοισιόδαξ, Αδαμάντιος Κοραής και 

οι συγγραφείς της Νεωτερικής Γεωγραφίας και της Ελληνικής Νομαρχίας. Ιδιαίτερη έμ

φαση καθ'όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε στην παρουσίαση της συναφούς βι

βλιογραφίας και στις ποικίλες σύγχρονες ερμηνείες του Διαφωτισμού. 

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, 2003 

(Ερμούπολη Σύρου, 2-13 Ιουλίου 2003) 

Το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ), με την επιστημονική και 

οργανωτική συνεργασία του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύμα

τος Ερευνών, οργάνωσε το καλοκαίρι του 2003, για δέκατο ένατο συνεχή χρόνο, τα Σε

μινάρια της Ερμούπολης. Τα Σεμινάρια διεξήχθησαν από την Τετάρτη 2 Ιουλίου έως την 

Κυριακή 13 Ιουλίου στην κεντρική αίθουσα του κτιρίου των ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Κυ

κλάδων και στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 

2003 ενισχύθηκαν οικονομικά από τους ακόλουθους κρατικούς φορείς, οργανισμούς 

και χορηγούς: Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Αιγαίου, Τοπική Ένωση Δήμων και 



Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος Α.Ε. Επίσης οι διοργανωτές των Σεμιναρίων ευχαριστούν θερμά την προϊστα

μένη των Αρχείων Νομού Κυκλάδων (ΓΑΚ), κα Αγγελική Ψιλοπούλου, για τη φιλοξενία 

και την αμέριστη συμπαράσταση της στη διεξαγωγή των Σεμιναρίων. 

Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό επιστήμονες από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό καλύπτοντας με τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις τους ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων του χώρου των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι θεματικές ενότητες ήταν 

οι ακόλουθες: α) Ισιορία και θεωρία του οχεδιαομού βιομηχανικών προϊόντων, διεθνής συ

νάντηση που οργανώθηκε από κοινού με την Design Research Society (DRS), β) Σύνο

ρα, Ελληνογαλλική συνάντηση που συνδιοργανώθηκε με το Laboratoire de 

Démographie Historique της École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(LDH/EHESS), γ) Ηθική και πολιτική, δ) Έρευνες για ψηφιακές εφαρμογές στη βιομηχανική 

κληρονομιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Ανάπτυξη τεχνο

λογιών πολιτισμού για την καταγραφή, ερμηνεία και μουσειολογική αξιοποίηση της βιο

μηχανικής κληρονομιάς , ε) Χώρος - κοινωνία - πολιτισμός, που οργανώθηκε από το 

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και το Τμήμα Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στ) Ζητή

ματα ιστορίας και φιλοσοφίας της τεχνολογίας, ζ) Παραδοσιακές καλλιέργειες και προϊόντα στο 

Αιγαίο και στη Μεσόγειο, διεθνής συνάντηση με τη συμμετοχή ερευνητών από τη Γαλλία, 

την Τυνησία και την Ελλάδα, η) Current trends in science technoiogy studies, διεθνής συ

νάντηση που οργανώθηκε από τον Τομέα ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών και δι

καίου του EM Π και το Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, της École 

Nationale des Ponts et Chaussées, του Παρισιού. 

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

Φιλοξενούμενο πρόγραμμα στο ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Διαρκές σεμινάριο 

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2003 

Πούλα Κουτσοπανάγου, Οι μη κυβερνητικές νεανικές οργανώσεις: Πρόσκοποι, Οδηγοί, 

ΧΑΝ, ΧΕΝ, στην Ελλάδα (1910-1939). 

Συζητητές: Νίκος Παραδείσης, Προκοπής Παπαστράτης, Άλκης Ρήγος, Αναστάσιος 

Σάγος. 

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2003 

Δημήτρης Σ. Τσερές, Το Αρχείο του Ελληνικού Σχολείου και του ίυμνασίου Λευκάδος 

(1829-1960). Κατάλογος και επεξεργασμένα στοιχεία. 



« 3 
Συζητητές: Δαυίδ Αντωνίου, Αλέξης Δημαράς. 

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2003 

Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973: Χρο-

νολόγιο, χαρτογράφηση, προσωπογραφικά. 

Συζητητές: Ολύμπιος Δαφέρμος, Τάσος Σακελλαρόπουλος. 

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2003 

Ιωάννα Παπαθανασίου, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Αγγελική Χριστοδούλου, Δημο

κρατική Νεολαία Λαμπράκη: η αναζήτηση ταυτότητας της νεολαίας στη δεκαετία του I960. 

Συζητητές: Αριστείδης Μανωλάκος, Τάκης Μπενάς, Ηλίας Νικολακόπουλος. 

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2003 

Κλειώ Γκουγκουλή, Παιχνίδι και παιδική ηλικία στις λαογραφικές συλλογές (1850-1950): 

ιδεολογικές αφετηρίες, λειτουργίες και πρακτικές. 

Συζητητές: Χριστίνα Κουλούρη, Δήμητρα Μακρυνιώτη, Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδα

σκάλου. 

Επιτροπή ΙΑΕΝ: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος 

Σκλαβενίτης (Εκπρόσωπος της Επιτροπής και Υπεύθυνος του Σεμιναρίου). 
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