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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HePHaESTUS
Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny

Το πρόγραμμα Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under 
Scrutiny (He.P.H.a.E.S.T.U.S.), διάρκειας τριών ετών, υλοποιείται από τον Απρίλιο 

του 2009 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Seventh 
Framework Programme Theme FP7 –και πιο συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a�και πιο συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a� πιο συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a�πιο συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a� συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a�συγκεκριμ�να υπό τη γενική �εματική �a� υπό τη γενική �εματική �a�υπό τη γενική �εματική �a� τη γενική �εματική �a�τη γενική �εματική �a� γενική �εματική �a�γενική �εματική �a� �εματική �a��εματική �a� �a��a�
pacities, Part 4 και Activity 4.1, Regpot�2008�1 (βλ. παρουσίαση του προγράμματος 
στο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ, 34 (2009), σ. 30�35). Το πρόγραμμα εντάσσεται στις 
δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας "Ιστορία των επιστημών" του ΙΝΕ/ΕΙΕ.

Εκτός από τις ποικίλες δραστηριότητες του προγράμματος που παρουσιάζονται 
αναλυτικά παρακάτω, εδώ ας σημειω�εί ότι �χει πλήρως ολοκληρω�εί η αναβά�μιση 
του τεχνολογικού εξοπλισμού του προγράμματος, με την αγορά των προβλεπόμενων 
εργαλείων (server και υποστήριξη για το portal, φορητοί υπολογιστ�ς, ο�όνες και 
μηχανήματα προβολής που υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις των εκ��σεων, ειδικά 
μηχανήματα για επεξεργασία εικόνας και προβολ�ς σε μη επίπεδες επιφάνειες, 
συστήματα ψηφιοποίησης, συστήματα  καταγραφής των διαλ�ξεων).

Η ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στη διεύ�υνση: http://www.hpdst.gr
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Οι δραστηριότητες που προβλ�πονται από το πρόγραμμα, και καταν�μονται σε 
επιμ�ρους �εματικ�ς ενότητες εργασίας (work packages), είναι οι εξής:

Δημιουργία Ερευνητικού δικτύου με διε�νώς αναγνωρισμ�να ευρωπαϊκά κ�ντρα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής ερευνητικού προσωπικού μεταξύ της 
ομάδας HPDST και ερευνητικών και πανεπιστημιακών κ�ντρων της Ευρώπης, το 
πρόγραμμα προβλ�πει την αποστολή συνολικά οκτώ ερευνητών της ομάδας, για 
μ�σο όρο 6 μήνες ο κα��νας, σε εξ�χοντα ευρωπαϊκά κ�ντρα. Έτσι, τo 2010, η Κ. 
Καρ�λα (διδάκτωρ Φιλοσοφίας των μα�ηματικών) φιλοξενή�ηκε ως ερευνήτρια στο 
Oxford Science Museum, ο Κ. Tαμπάκης (διδάκτωρ Ιστορίας της εκπαίδευσης) στο 
Department of History and Philosophy of Science of �ambridge, ο Κ. Σκορδούλης 
(κα�ηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ) στο Département 
de Philosophie�Université de Nantes και στο Department of History and Philosophy 
of Science � University of �ambridge, ο Γ. Βλαχάκης (υπό διορισμό λ�κτορας στο 
ΕΑΠ) στο Max Planck Institute for the History of Science, ο Γ. Μπιτσάκης (υποψήφιος 
διδάκτωρ Ιστορίας των επιστημών) στο �onservatoire National des Arts et Métiers 
και ο Ε. Νικολαΐδης (διευ�υντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ και επιστημονικός υπεύ�υνος του 
προγράμματος HePHaESTUS) στο �entre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition 
des Sciences και στο �entre d’Histoire des Sciences et des Techniques.

Το 2010 οι ακόλου�οι ξ�νοι ερευνητ�ς επισκ�φτηκαν για ερευνητική εργασία και 
συνεργασία το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, και η διάρκεια της διαμονής τους 
ήταν κατά μ�σο όρο δύο μήνες.

♦ Kα�ηγητής Robert Halleux, διευ�υντής του �entre d’Histoire des Sciences et des 
Techniques (Université de Liège) και μ�λος της Γαλλικής Ακαδημίας (Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres). Στο πλαίσιο του προγράμματος He.P.H.a.E.S.T.U.S, 
τo 2010, ο κα�. R. Halleux �δωσε τ�σσερις σεμιναριακ�ς διαλ�ξεις: "Theory and 
Practice in Ancient and Medieval Alchemy: From Pseudo�Demokritos to Psellos" (20 
Ιανουαρίου 2010), και "Theory and Practice in Ancient and Medieval Alchemy: From 
Theophilus to Paracelsus" (22 Φεβρουαρίου 2010).

♦ Kα�ηγητής Girolamo Rammuni, �onservatoire National des Arts et Métiers, 
Παρίσι. Ο κα�ηγητής Rammuni κατά τη διάρκεια της παραμονής του (Ιανουάριος�
Φεβρουάριος 2010), πραγματοποίησε σεμινάριο διάρκειας τριών εβδομάδων με 
��μα "Scientifical and technical revolutions since the end of World War".
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♦ Kα�ηγητής �hristopher �ullen, διευ�υντής του Needham Research Institute, 

�ambridge. Ο κα�ηγητής �. �ullen στο διάστημα της παρουσίας του στο πλαίσιο του 
προγράμματος (Απρίλιος�Μάιος 2010) πραγματοποίησε μια σειρά �ξι σεμιναριακών 
διαλ�ξεων με τα ακόλου�α ��ματα: "History of science in �hina (1): Historical 
overview; the construction of the �hinese elite world view/cosmology up to ca 200 
�E", "History of science in �hina (2): Technical and intellectual transformation in 
mediaeval �hina, 10th�13th centuries", "History of science in �hina (4): Learning 
mathematics and astronomy in early imperial �hina, ca 200 B�E� 200 �E", "History 
of science in �hina (6): Science in late Qing �hina at the end of empire, 19th and 
early 20th centuries", "Acquiring and validating mathematical knowledge: From 
'textlets' to commentaries", "�ontroversies in astronomy: case studies from the Han 
and the Qing". 

♦ Kα�ηγήτρια �atherine Jami, SPHERE, �NRS, Paris, και Needham Research Institute, 
�ambridge. Στη διάρκεια της παραμονής της (Απρίλιος�Μάιος 2010), η κα�ηγήτρια 
�. Jami πραγματοποίησε σειρά π�ντε σεμιναριακών διαλ�ξεων με τα ακόλου�α 
��ματα: "History of science in �hina (1): Historical overview; the construction of the 
�hinese elite world view/cosmology up to ca 200 �E", "History of science in �hina 
(3): Science and the State in �hina, 1644�1800", "History of science in �hina (5): 
The Jesuits in seventeenth century �hina", "Individual itineraries and the circulation 
of scientific and technical knowledge (1600�1800)", "�ontroversies in astronomy: 
case studies from the Han and the Qing". Ορισμ�νες από τις διαλ�ξεις δό�ηκαν σε 
συνεργασία με τον κα�ηγητή �hristopher �ullen. 

♦ Dr. Konstantinos �hatzis, ερευνητής του Laboratoire Territoires, Techniques et 
Sociétés, �NRS�ENP�. Ο Dr. K. �hatzis κατά τη διάρκεια της ενός μηνός παραμονής 
του �δωσε τρεις διαλ�ξεις για τη �εμελίωση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, 
ειδικά στη Γαλλία, τη σχ�ση της εκπαίδευσης των μηχανικών στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία.

♦ Dr. Alan Broadband, Department of History and Philosophy of Science of 
�ambridge. Ο Dr. A. Broadband, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο πρόγραμμα, 
πραγματοποίησε σεμινάριο με ��μα "Introducing the philosophy of epidemiology" 
(19 και 25 Οκτωβρίου 2010). 

Για το 2011 προβλ�πεται η παρουσία άλλων τριών ερευνητών διε�νούς αναγνώρισης 
στο πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S.



54
Διεθνές Συνέδριο
History of Science in Practice
(Αθήνα, ΕΙΕ, 6-9 Μαΐου 2010)

Το πρώτο Διε�ν�ς Συν�δριο με ��μα History of Science in Practice, διοργανώ�ηκε από 
το Πρόγραμμα HePHaESTUS (Ε�νικό Ίδρυμα Ερευνών και Πανεπιστήμιο Α�ηνών) 

και την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών, στην 
Α�ήνα από τις 6 �ως τις 9 Μαΐου 2010. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το συν�δριο ��εσε 
ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας να τε�εί η ιστορία των επιστημών στην πράξη, 
τόσο στη διδασκαλία όσο και στην επικοινωνία με το κοινό.

Το συν�δριο είχε τις ακόλου�ες �εματικ�ς: 
♦ Διερεύνηση της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού εγχειριδίου της Ιστορίας των 

επιστημών.
♦ Χρήση της Ιστορίας των επιστημών στην επίσημη και την άτυπη διδασκαλία των 

επιστημών.
♦ Εξ�ταση των επιστημολογικών προβλημάτων στη διδασκαλία της Ιστορίας των 

επιστημών.
♦ Προκαταρκτική εξ�ταση του τι μπορεί να προσφ�ρει στο κοινό �να μουσείο της 

Ιστορίας των Επιστημών.
♦ Διερεύνηση του πώς πρ�πει να διατηρη�εί η σύγχρονη επιστημονική παράδοση.

Ως προσκεκλημ�νοι ομιλητ�ς συμμετείχαν οι: H. Floris �ohen (Department of 
Humanities, University of Utrecht), �hristopher �ullen (Director of the Needham 
Research Institute, �ambridge), Robert Halleux (�entre d’Histoire des Sciences et des 
Techniques, Université de Liège, Belgium), Wilfrid Hodges (President of the Division of 
Logic, Methodology and Philosophy of Science / International Union of the History and 
Philosophy of Science), Peter Heering (Institut für Physik und �hemie und ihre Didaktik, 
Universität Flensburg), Jeff Hughes (University of Manchester, President of the British 
Society for the History of Science), �atherine Jami (SPHERE, �NRS, Paris & Needham 
Research Institute, �ambridge), Vladimir Jankovic (University of Manchester), Vincent 
Jullien (Department of Philosophy, University of Nantes), Eberhard Knobloch (President 
of the International Academy of History of Science), Helge Kragh (University of Aarhus, 
President of the European Society for the History of Science), Michael R. Matthews 
(University of New South Wales, Sidney, Australia), Alexandar Petrovich (Faculty of 
Philology and Arts, University of Kragujevac, Serbia). 

Οι εργασίες του συνεδρίου �γιναν στην αγγλική γλώσσα. Οι περιλήψεις όλων των 
συμμετοχών εκδό�ηκαν σε Βιβλίο περιλήψεων, ενώ επιλεγμ�νες ανακοινώσεις �α 
περιληφ�ούν στο περιοδικό Almagest.
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Ετήσιο ερευνητικό σεμινάριο / HePHaESTUS Research Seminar
(Ελάτη Θεσσαλίας, 14�17 Ιουλίου 2010)

Στο πλαίσιο της δράσης WP�� �rgani�ation of �onferences, Seminars and Wor���� �rgani�ation of �onferences, Seminars and Wor��
shops διεξήχ�η το δεύτερο Hephaestus Research Seminar στο διάστημα 14�

17 Ιουλίου 2010. Τα ερευνητικά σεμινάρια, τα οποία αποτελούν τη μετεξ�λιξη των 
διεπιστημονικών Σεμιναρίων "Κριτικ�ς Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και την Εκπαίδευση" 
πραγματοποιή�ηκαν στην Αί�ουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Αι�ήκων στην Ελάτη 
και συνδιοργανώ�ηκαν από το Εργαστήριο Οικολογίας του ΑΠΘ (Γ. Στάμου) και το 
Εργαστήριο Επιστημολογίας και Διδακτικής του ΕΚΠΑ (Κ. Σκορδούλης).

Κεντρικός πυρήνας της Συνάντησης υπήρξε το Workshop για την Οικολογία με τις 
ιστορικ�ς, φιλοσοφικ�ς και διδακτικ�ς προσεγγίσεις των ομιλητών να τοπο�ετούνται  
αξιοποιώντας �εωρητικά κεκτημ�να και αλληλεπιδρώντας με τις πλ�ον αναδυόμενες 
προσεγγίσεις στην Ιστορία των Επιστημών. Ιδιαίτερο ενδιαφ�ρον πυροδότησε η διάλεξη 
του κα�ηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. Μπαλτά, Ο βίος των ζώων διανοίγοντας 
τις φιλοσοφικ�ς προεκτάσεις της βιοη�ικής και των σχ�σεων που αναπτύσσονται μεταξύ 
αν�ρώπου και του τεχνητού και φυσικού περιβάλλοντος.

Οι επίσημοι καλεσμ�νοι ομιλητ�ς, κα�ηγητ�ς Vladimir Jankovic του Manchester 
University και Dave Hill των Middlesex and Limerick Universities συν�βαλαν στη 
διεπιστημονική προσ�γγιση για το περιβάλλον και την οικολογική κρίση με τις ομιλίες 
τους For Sale� �limate �hange and the Great Transfer of Money και An ecosocialist manifesto 
for education αντίστοιχα.

Το σεμινάριο ήταν αφιερωμ�νο στην μνήμη του Ν. Καίσαρη ο οποίος, στα μ�σα 
της δεκαετίας του 1980, συμμετείχε ενεργά στο ελληνικό οικολογικό κίνημα και υπήρξε 
μεταξύ των κορυφαίων στελεχών των Οικολόγων Εναλλακτικών και �νας από τους 
�εμελιώδεις πρωτεργάτες της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα.

Εκθέσεις

Μηχανισμός των Αντικυθήρων
(Αθήνα, ΕΙΕ, 7 Δεκεμβρίου 2009 - 25 Ιανουαρίου 2010)

Η �κ�εση με τίτλο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, διοργανώ�ηκε στην Α�ήνα, στο 
Ε�νικό Ίδρυμα Ερευνών, από το Πρόγραμμα HePHaESTUS σε συνεργασία με 

το Antikythera Mechanism Research Project, το Ε�νικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 
την Εταιρεία Μελ�της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Η �κ�εση άνοιξε το 2009 και 
συνεχίστηκε και το 2010. Στο περιεχόμενο που εκτ��ηκε περιλαμβάνονταν τα τ�σσερα 
μοντ�λα του Μηχανισμού των Αντικυ�ήρων, αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό 
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σε δύο γλώσσες (ελληνικά�αγγλικά). Εικόνες από την �κ�εση παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/2009�2010/mixanismos�antikythiron/ 
ενώ εκδό�ηκε και κυκλοφορεί από το ΕΙΕ δίγλωσσος κατάλογος (ελληνικά�αγγλικά) με 
πληροφοριακό και εικαστικό υλικό.

Μετά το Ε�νικό Ίδρυμα Ερευνών η �κ�εση μεταφ�ρ�ηκε και παρουσιάστηκε στα 
εξής μ�ρη:
♦ Κύ�ηρα, Πνευματικό Κ�ντρο Ποταμού (11�16 Αυγούστου 2010), Αί�ουσα Κυ�ηραϊκού 

Συνδ�σμου, Χώρα (19 Αυγούστου � 19 Σεπτεμβρίου 2010).
♦ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου Κρήτης (Φ�ινόπωρο 2010).
♦ Institut d’Estudis �atalans, Βαρκελώνη, στο πλαίσιο του 4th International �onference 

of the European Society for the History of Science (Βαρκελώνη, 18�20 Νοεμβρίου 
2010).

Κίρκινος. Η Γεωμετρία στην Τέχνη και την Επιστήμη
(Αθήνα, ΕΙΕ, 30 Νοεμβρίου 2010 - 31 Ιανουραίου 2011)

Στην �κ�εση Κίρκινος. Η Γεωμετρία στην 
Τέχνη και την Επιστήμη παρουσιάστη�

καν ιστορικά όργανα σχεδίου και μετρή�
σεως από την ιδιωτική συλλογή του αρχι�
τ�κτονα Θανάση Κουτρουβ�λη. Τα εκ���
ματα καλύπτουν περιόδους από την ελ�
ληνορωμαϊκή Αρχαιότητα ώς τα μ�σα του 
19ου αιώνα. 

Το ��μα της �κ�εσης είναι οι σχ�σεις 
ανάμεσα στην ιστορία της τεχνολογίας 
και την ιστορία των τεχνών, εστιάζοντας 
στη γεωμετρία και τονίζοντας τον 
ρόλο της στη σύλληψη και εκτ�λεση 
του δημιουργικού σχεδίου. Σε αυτό το 
πλαίσιο τα όργανα παρουσιάστηκαν ως 
η πρακτική εφαρμογή μιας μα�ηματικής 
�εωρίας, με σκοπό να κα�οδηγη�εί ο 
επισκ�πτης στις τεχνικ�ς σχεδίου, τον 
τρόπο σκ�ψης, και τα εικαστικά πρότυπα 
σε διάφορους τομείς, όπως η κλασική 
αρχιτεκτονική.

Η �κ�εση παρουσιάστηκε στο Ε�νικό 
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Ίδρυμα Ερευνών σε συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας των Επιστημών του Πανεπι�
στημίου της Οξφόρδης ενώ χρησιμοποιή�ηκε υποστηρικτικό υλικό από το Ίδρυμα Μεί�
ζονος Ελληνισμού. Σε σειρά εκδηλώσεων στο Ε�νικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο της 
�κ�εσης, προσκεκλημ�νοι ομιλητ�ς ήταν οι: Θεοδόσιος Τάσιος (κα�ηγητής ΕΜΠ), Στή�
βεν Τζόνστον (υποδιευ�υντής του Μουσείου Ιστορίας των Επιστημών του πανεπιστημί�
ου της Οξφόρδης), Ευ�ύμιος Νικολαΐδης (διευ�υντής ερευνών στο ΙΝΕ/ΕΙΕ και επιστη�
μονικός υπεύ�υνος του προγράμματος HePHaESTUS), Κώστας Σκορδούλης (κα�ηγη�
τής στο ΠΤΔΕ του Ε�νικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α�ηνών), Ευτύχης Πα�
παδοπετράκης (λ�κτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών), Χριστίνα Φίλη (αναπληρώτρια 
κα�ηγήτρια στο ΕΜΠ), Κώστας Βαρώτσος (γλύπτης και κα�ηγητής στο ΑΠΘ) και Θα�
νάσης Κουτρουβ�λης.

Κυκλοφορεί και διατί�εται από το ΕΙΕ κατάλογος της �κ�εσης με πληροφοριακό και 
εικαστικό υλικό.

HPDST Open Day
(ΕΙΕ, 20 Ιανουαρίου 2010)

Πρόκειται για �να Open day για μα�ητ�ς, φοιτητ�ς και ευρύ κοινό. Στη διάρκεια της 
ημ�ρας παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του προγράμματος σε συνδυασμό με 

την �κ�εση για το Μηχανισμό των Αντικυ�ήρων. 

Εκδόσεις του HePHaESTUS

Για την εκδοτική δραστηριότητα του προγράμματος, βλ. εδώ, σ. 32�34, στη στήλη 
"Εκδοτικά αποτελ�σματα της συμμετοχής  του ΙΝΕ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προ�

γράμματα".
Γιάννα Κατσιαμπούρα
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Τομέας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας
Εκδόσεις - Συνέδρια - Συναντήσεις
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου

Η οικονομική και κοινωνική ιστορία αποτελεί �να κεντρικό πεδίο �ρευνας στο 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών με καταβολ�ς στη μεταπολιτευτική περίοδο 

της αναν�ωσης των ερευνητικών στόχων και δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. 
Η οικονομική και κοινωνική ιστορία μελετά τις οικονομίες και τις κοινωνίες του 

παρελ�όντος. Ερευνά τον τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας σε διαφορετικ�ς χώρες και 
διαφορετικ�ς ιστορικ�ς περιόδους, κα�ώς και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα, τα 
νοικοκυριά, οι διοικητικοί και κυβερνητικοί σχηματισμοί συν�βαλλαν και συμβάλλουν 
στην οικονομική αλλαγή. Επίσης ερευνά τους τρόπους και τις συν�ήκες διαβίωσης 
και εργασίας, κα�ώς και τη συγκρότηση των οικισμών μ�σα στον χρόνο. Η σύγχρονη 
οικονομική και κοινωνική ιστορία �χει αναγνωρίσει τη σημασία της διεπιστημονικής 
προσ�γγισης στη μελ�τη του παρελ�όντος και ανατρ�χει σε �ννοιες και με�οδολογικά 
εργαλεία των άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως: η οικονομική επιστήμη, η ιστορία 
των επιχειρήσεων, η πολιτισμική ιστορία, η γεωγραφία και η ψυχολογία.

Ο τομ�ας της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του ΙΝΕ/ΕΙΕ εξ�δωσε �να τόμο 
στη σειρά της ετήσιας περιοδικής �κδοσης του ΙΝΕ The Historical Review / La Revue 
Historique , 7 (2010). Βλ. τα περιεχόμενα του τόμου εδώ, στις σ. 28�29.

Μ�σα στο 2010 διοργανώ�ηκαν δύο  διε�νείς επιστημονικ�ς συναντήσεις. Η πρώτη 
με τίτλο Why does Business History matter? New Perspectives in the Research Agenda, γύρω 
από μια κεντρική �εματική του τομ�α, την Ιστορία των επιχειρήσεων (βλ. παρακάτω 
παρουσίαση του Παναγιώτη Καπετανάκη). Η δεύτερη με τίτλο Οι Έλληνες στο διεθνές 
εμπόριο του Νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, 18ος�19ος αι. (βλ. παρακάτω παρουσίαση 
της Τζελίνας Χαρλαύτη).

Από το 2008 η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας (ΕΕΟΙ) οργανώνει μια σει�
ρά από μηνιαία ερευνητικά σεμινάρια στο ΕΙΕ, που �χουν ως στόχο την παρουσίαση και 
συζήτηση ν�ων ερευνών γύρω από την ευρεία �εματική της οικονομικής και κοινωνικής 
ιστορίας (βλ. παρακάτω στη στήλη: "Πληροφορίες", παρουσίαση της Μαρίας�Χριστίνας 
Χατζηϊωάννου σ. 130�131).

Διεθνές Συνέδριο "Ιστορίας των Επιχειρήσεων"
Why does Business History matter? New Perspectives in the Research Agenda
(Αθήνα, ΕΙΕ, 11-12 Απριλίου 2010)

Το διε�ν�ς Συν�δριο, με τον τίτλο: Why does Business History matter? New Perspectives 
in the Research Agenda, οργανώ�ηκε από το πρόγραμμα "Ιστορία επιχειρήσεων και 

Βιομηχανική αρχαιολογία, 17ος�20ός αι." του ΙΝΕ/ΕΙΕ και διεξήχ�η στο Ε�νικό Ίδρυμα 
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Ερευνών. Την πρωτοβουλία και την επιστημονική ευ�ύνη του Συνεδρίου είχε η Ευρυδίκη 
Σιφναίου και μ�λη της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν η Ευρυδίκη Σιφναίου (κύρια 
ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ), η Μαρία�Χριστίνα Χατζηϊωάννου (διευ�ύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ) 
και ο Παναγιώτης Καπετανάκης (διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Το συν�δριο ήταν αφιερωμ�νο στη �εματική ενότητα της Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Η 
Ιστορία των Επιχειρήσεων συνιστά κλάδο της Οικονομικής Ιστορίας, ο οποίος γνώρισε ση�
μαντική ανάπτυξη στα πανεπιστήμια της βόρειας Αμερικής και της δυτικής Ευρώπης, κυ�
ρίως, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολ�μου. Κύριο αντικείμενο αυτού του κλάδου εί�
ναι η μελ�τη τόσο του επιχειρηματία, ως φυσικού προσώπου, όσο και της επιχείρησης, ως 
�εσμού, που ορίζει και αντικα�ιστά τις δυνάμεις της αγοράς μ�σα στο δυναμικώς ανα�
πτυσσόμενο πλαίσιο της διε�νοποιούμενης και ενοποιούμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Στο Συν�δριο εξετάστηκαν οι στόχοι, οι μ��οδοι και τα εργαλεία, κα�ώς και τα όρια 
και οι προοπτικ�ς της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, με βάση τη σχετική ιστοριογραφική 
παραγωγή του κλάδου, κατά τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη �μφαση δό�ηκε στην ιστο�
ρία του επιχειρηματικού χώρου των τραπεζών, της βιομηχανίας, του τουρισμού και του 
εμπορίου, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διε�ν�ς επίπεδο. Επιπλ�ον, παρουσιάστηκαν οι 
νεώτερες επιστημονικ�ς και ερευνητικ�ς εξελίξεις σε επιμ�ρους �εματικά πεδία, όπως 
αυτά του οικογενειακού καπιταλισμού, των εμπορικών οίκων, των ανωνύμων εταιρειών 
και της επιχειρηματικής καινοτομίας.

Στο Συν�δριο �λαβαν μ�ρος δεκατρείς κα�ηγητ�ς και ερευνητ�ς του επιστημονικού 
κλάδου της Ιστορίας των Επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Κε�
ντρικός ομιλητής του Συνεδρίου υπήρξε ο κα�ηγητής της Ιστορίας των Επιχειρήσεων και 
διευ�υντής ερευνών στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Geoffrey Jones, με την ομιλία του: 
Beauty Imagined� Writing the Business History of Beauty. Ο Jones παρουσίασε τα συμπερά�
σματα της τελευταίας του �ρευνας, που περιλαμβάνονται στο ν�ο του βιβλίο, με τον τίτλο: 
Beauty Imagined. A History of the Global Beauty Industry, Oxford University Press, Oxford 
� New York, 2010. Το ερευνητικό ενδιαφ�ρον του Jones εστιάζεται στους όρους και τις 
συν�ήκες διαμόρφωσης των διε�νών και μη προτύπων ομορφιάς, κα�ώς και των κατα�
ναλωτικών συνη�ειών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων ομορφιάς και αισ�ητικής.

Εκτός του κα�ηγητή Geoffrey Jones, στο Συν�δριο συμμετείχαν και οι ακόλου�οι κα�
�ηγητ�ς και ερευνητ�ς με τις ανακοινώσεις τους:

Albert �arreras (Universitat Pompeu Fabra � πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρεί�πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρεί� της Ευρωπαϊκής Εταιρεί�της Ευρωπαϊκής Εταιρεί� Ευρωπαϊκής Εταιρεί�Ευρωπαϊκής Εταιρεί� Εταιρεί�Εταιρεί�
ας Ιστορίας των Επιχειρήσεων), Business History in Spain� Where do we come from and 
where do we go? ♦ Patrick Fridenson (École des Ηautes Études en Sciences Sociales, 
υπεύ�υνος περιοδικού Entreprises et Histoire), How could business history change? A French 
view ♦ Luciano Segreto (University of Florence � μ�λος των επιστημονικών επιτροπών 
των περιοδικών: Studi Storici, Enterprise and Society� The International Journal of Business 
History, Passato e Presente), Business History and Family �apitalism in Italy. New challenges 
for researchers ♦ Χριστίνα Αγριαντώνη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), �hoosing to invest in 
Gree� Industry ♦ Γιάννης Καλογήρου (E�νικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο), Innovation Studies 
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/ Industrial Dynamics and Historical 
Research (Economic and Business 
History)� A mutually beneficial and 
productive relationship ♦ Μαρ�Μαρ�
γαρίτα Δρίτσα (Ελληνικό Ανοι� Δρίτσα (Ελληνικό Ανοι�Δρίτσα (Ελληνικό Ανοι� (Ελληνικό Ανοι�Ελληνικό Ανοι� Ανοι�Ανοι�
κτό Πανεπιστήμιο), New Trends 
and perspectives in Business His�
tory� Ban�ing and Tourism ♦ Κώ�Κώ�
στας Κωστής (Ε�νικό Καποδι� Κωστής (Ε�νικό Καποδι�Κωστής (Ε�νικό Καποδι� (Ε�νικό Καποδι�Ε�νικό Καποδι� Καποδι�Καποδι�
στριακό Πανεπιστήμιο Α�ηνών), 
Ban�ing History as Business History 
in a Gree� �ontext ♦ Ιωάννα Μί�Ιωάννα Μί� Μί�Μί�

νογλου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α�ηνών), Joint Stoc� �ompany Births and the Rise of 
the Public Economic Space in Greece, 18�0�1909 ♦ Χρήστος Πιτ�λης (�entre for Inter�Χρήστος Πιτ�λης (�entre for Inter� Πιτ�λης (�entre for Inter�Πιτ�λης (�entre for Inter� (�entre for Inter��entre for Inter�
national Business & Management (�IBAM), Judge Business School, University of �am�Judge Business School, University of �am�
bridge), (�ross�border) Mar�et and Eco�system, �o�creation and the New Nature and Essence 
of the (Multi�national) Firm ♦ Ευρυδίκη Σιφναίου (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/
ΕΙΕ), Diaspora Entrepreneurship Revisited� Gree� entrepreneurial practices in the Southern 
Russian ports ♦ Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Gree� and Spanish Family Busi�
ness groups in Shipping and Industry, 1870�1970 Mediterranean’ Business Groups? �omparing 
Spanish and Gree� Shipowners, 1870s�1970s ♦ Μαρία�Χριστίνα Χατζηϊωάννου (Ινστιτού�Μαρία�Χριστίνα Χατζηϊωάννου (Ινστιτού��Χριστίνα Χατζηϊωάννου (Ινστιτού�Χριστίνα Χατζηϊωάννου (Ινστιτού� Χατζηϊωάννου (Ινστιτού�Χατζηϊωάννου (Ινστιτού� (Ινστιτού�Ινστιτού�
το Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ), When History of merchant houses met Business History.

Παναγιώτης Καπετανάκης

Διεθνές Συνέδριο
Οι Έλληνες στο διεθνές εμπόριο του Νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας,
18ος-19ος αι. 
(Κίεβο, 8-10 Οκτωβρίου 2010)

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλε�
ων�λιμανιών της Αζοφικής  και οι Έλληνες, 19ος �20ός αι." και με χρηματοδότη�

ση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβ�ντη, �γινε διε�ν�ς συν�δριο με τίτλο Οι Έλληνες στο διεθνές 
εμπόριο του Νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, 18ος�19ος αι., στις 8�10 Οκτωβρίου 2010, 
στο Κίεβο της Ουκρανίας. Το συν�δριο συνδιοργανώ�ηκε από το ΙΝΕ/ΕΙΕ και το Τμή�
μα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κύριες οργανώτριες την Ευρυδίκη Σιφναί�
ου (ΙΝΕ/ΕΙΕ) και την Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), με το Κ�ντρο Ποντιακών 
Σπουδών του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ε�νικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανία και 
το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νίζνας. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώ�ηση της επι�
κοινωνίας και της συνεργασίας στον χώρο της ιστορίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανί�
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ας. Ανανεώ�ηκε η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
ΕΙΕ και Ε�νικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρα�
νίας από τον διευ�υντή του ΙΝΕ κα�ηγητή Πασχά�
λη Κιτρομηλίδη και τον διευ�υντή του Ινστιτούτου 
Ιστορίας της Ουκρανίας Βαλ�ρι Σμόλιν. Στο συν��
δριο υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνι�
κά, τα αγγλικά και τα ρωσικά. Η τελευταία συνε�
δρία του συνεδρίου διεξήχ�η στο Κρατικό Πανε�
πιστήμιο της Νίζνας "Νικολάι Γκογκόλ" και οι σύ�
νεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πό�
λη της περίφημης ελληνικής κοινότητας της Νίζ�
νας που άν�ησε τον 18ο αιώνα. Τα πρακτικά του 
συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευτούν από το Ιν�
στιτούτο Ιστορίας της Ε�νικής Ακαδημίας Επιστη�
μών της Ουκρανίας. 

Στο συν�δριο παρουσιάστηκαν 14 ανακοινώσεις από κα�ηγητ�ς και ερευνητ�ς 
από την Ελλάδα, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γερμανία. Οι ανακοινώσεις ήταν οι 
ακόλου�ες: Η Ευρυδίκη Σιφναίου και η Τζελίνα Χαρλαύτη παρουσίασαν τα αποτελ�σματα 
της �ρευνάς τους στα ρωσικά και ουκρανικά αρχεία σε ανακοίνωση με ��μα Το Ταϊγάνιο 
των Ελλήνων. Ελληνική επιχειρηματικότητα στη ρωσική παραμεθόριο του διεθνούς εμπορίου 
♦ Ολ�ξι Σλιάχωφ (Πανεπιστήμιο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας), Οι Έλληνες της 
ρωσικής αυτοκρατορίας και ο ρόλος τους στο θαλάσσιο εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας 
και της Αζοφικής (19ος�αρχές 20ού αιώνα) ♦ Λαρίσα Γιακουμπόβα (Ε�νική Ακαδημία 
Επιστημών της Ουκρανίας), Από “προσκεκλημένοι πέρα από τη θάλασσα” σε εμπορικές 
επιχειρήσεις� η εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού κεφαλαίου στη Ρωσική Αυτοκρατορία ♦ 
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα στα 
τέλη του 18ου αιώνα� αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες ♦ Τομάζωφ Βαλ�ρι (Ε�νική Ακαδημία 
Επιστημών της Ουκρανίας), Οι Χιώτες στη Ρώσικη Αυτοκρατορία� κοινωνική προσαρμογή 
και εθνική ταυτότητα ♦ Ειρήνα Πονομαριόβα (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης), 
Ξένοι έμποροι στη Μαριούπολη και οι επιπτώσεις στο εμπόριο (τέλη 19ου�αρχές 20ού αι.) 
♦ Νατάλια Μπυκόφσκα (Ε�νολογικό Μουσείο του Κ�ρτς), Οι επιπτώσεις της ελληνικής 
κοινότητας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Κέρτς�Γενικαλέ από τον 18ο στον 
20ό αι. ♦ Λίλια Μπελαούσοβα (Κρατικά Αρχεία της Οδησσού), Η εμπορική ζωή στην 
Οδησσό τον 19ο � αρχές 20ού αιώνα, όπως αποτυπώνεται στα αρχεία του Εμποροδικείου της 
Οδησσού ♦ Γιούλια Ρούντα (Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Μπερντιάνσκ), 
Ελληνική κοινότητα του Μπερντιάνσκ κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων (δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα) ♦ Σβετλάνα Νοβικόβα (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης), Η 
οικογένεια Χαρατζάεφ της Μαριούπολης ♦ Βλαντιμίρ Μοροζάν (Αγροτικό Πανεπιστήμιο 
της Αγίας Πετρούπολης), Μεγάλοι εξαγωγείς σιτηρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 
και της Αζοφικής� οι άνθρωποι και οι μέθοδοι εμπορίας, 19ος αιώνας ♦ Τζελίνα Χαρλαύτη 
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(Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Αντιμετωπίζοντας τη Ρωσική κυβέρνηση� Ο Μαρής Βαλλιάνος, οι 
μεγαλέμποροι σιτηρών και η Δίκη του Τελωνείου Ταγκανρόγκ, 1881�1886 ♦ Βόλφγκανγκ 
Σάρτορ (ιστορικός), Από την Οδησσό στο Νοβοροσίσκ. Ο μεγαλέμπορος σιτηρών στη Μαύρη 
Θάλασσα, 19ος�αρχές 20ού αιώνα ♦ Νατάλια Μπατσάκ (Ε�νική Ακαδημία Επιστημών της 
Ουκρανίας), Ο ρόλος των ιταλών εμπόρων στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα, το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ♦ 
Βίκτωρ Ζαχάρωφ (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας), Έλληνες έμποροι στο εμπόριο 
της Ρωσίας τον 18ο αιώνα ♦ Ευγ�νιος Τσερνούχιν (Ε�νική Ακαδημία Επιστημών της 
Ουκρανίας), Οι Έλληνες της Νίζνας και το θαλάσσιο εμπόριο ♦ Γιάννης Καρράς (διδάκτωρ 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Α�ηνών), Πελατειακές σχέσεις και 
δικαστική ανεξαρτησία� μια αποτίμηση της λειτουργίας του Κριτηρίου των Ρωμιών της Νίζνας 
♦ Σεργκίι Ζοζούλια, Το ελληνικό κοιμητήριο της Νίζνας ♦ Ιγκόρ Λίλο, Η ιδιαιτερότητα της 
ιστορίας των Ελλήνων στη Δυτική Ουκρανία.

Τζελίνα Χαρλαύτη

Ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας Ramsès2
Ερευνητικό έργο
Cultural Routes: Sacred Places and Popular Practices in the Mediterranean / 
Δρόμοι Πολιτισμού: Ιεροί τόποι και λαϊκές λατρείες στη Μεσόγειο

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΝΕ στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο αριστείας Ramsès2, το οποίο υλοποιείται από 

την Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme στο 
Aix�en�Provence της Γαλλίας (υπεύ�υνη για το ΙΝΕ, Μαρία�
Χριστίνα Χατζηϊωάννου) το �ργο των περιηγητών αναδείχ�ηκε 
με επιτόπια �ρευνα στον ελληνικό χώρο και αφορούσε 
ορισμ�νους τόπους λατρείας οι οποίοι διατήρησαν τον 
λατρευτικό τους χαρακτήρα δια μ�σου των αιώνων. To Alexan�To Alexan� Alexan�Alexan�
dria Mediterranean Research �enter της Bibliotheca Alexan� Mediterranean Research �enter της Bibliotheca Alexan�Mediterranean Research �enter της Bibliotheca Alexan� Research �enter της Bibliotheca Alexan�Research �enter της Bibliotheca Alexan� �enter της Bibliotheca Alexan��enter της Bibliotheca Alexan� της Bibliotheca Alexan�
drina (Alex Med) συντόνισε �να ερευνητικό πρόγραμμα στο 
πλαίσιο του παραπάνω ευρωπαϊκού δικτύου με ��μα Δρόμοι 
Πολιτισμού, Ιεροί τόποι και λαϊκές λατρείες στη Μεσόγειο. Πολλοί 
ιεροί τόποι στη Μεσόγειο αποτελούν, άλλοτε με διακοπ�ς και 
άλλοτε αδιάλειπτα, τόπους προσκυνήματος διαφορετικών 
�ρησκειών από τα προϊστορικά χρόνια ως σήμερα. Στον χώρο 

της Μεσογείου αναπτύχ�ηκαν ποικίλες �ρησκείες και πολιτισμοί, όπου ειδωλολατρικ�ς 
συνή�ειες αναμείχ�ηκαν με τη χριστιανική, μουσουλμανική και εβραϊκή λατρεία. 
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Παράλληλοι τόποι και τρόποι �ρησκευτικής λατρείας ήσαν 
διακριτοί και κοινοί μεταξύ πλη�υσμών αλλόδοξων �ρησκειών. 
Μ�σα από μια πολυπρισματική οπτική αναπτύχ�ηκε �νας 
διάλογος που �φερε σε επικοινωνία ερευνητ�ς από τ�σσερις 
χώρες της Μεσογείου.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιή�ηκε στο Alexan�Alexan�
dria Mediterranean Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε� Mediterranean Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε�Mediterranean Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε� Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε�Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε� �enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε��enter στην Αλεξάνδρεια τον Φε� στην Αλεξάνδρεια τον Φε�
βρουάριο 2009. Οι Omar Elhamy και Azzurra Sarnataro από το 
Alex Med (Αίγυπτος) παρουσίασαν τα ιερά προσκυνήματα στην 
περιοχή της Αλεξάνδρειας τα οποία �α συμπεριλάμβαναν στην 
�ρευνά τους (Σεράπειον, Μοναστήρι του Αγίου Μηνά, Κόπτικα Μο�
ναστήρια στο Wadi Natrum κα�ώς και τα Μουσουλμανικά προ�Wadi Natrum κα�ώς και τα Μουσουλμανικά προ� Natrum κα�ώς και τα Μουσουλμανικά προ�Natrum κα�ώς και τα Μουσουλμανικά προ� κα�ώς και τα Μουσουλμανικά προ�
σκυνήματα των Σούφι). Η Virginia Barciela του Πανεπιστημίου του 
Alicante (Ισπανία) αν�πτυξε το ��μα της για τα ιερά σπήλαια στην 
ανατολική Ιβηρική χερσόνησο και τις λατρείες σε αυτά από τα προ�
ϊστορικά χρόνια �ως τη μουσουλμανική και τη χριστιανική περίοδο. Η Ιόλη Βιγγοπούλου 
από το ΙΝΕ/ΕΙΕ (Ελλάδα) μίλησε για την �ρευνά της με ��μα την πρόσληψη, από τους ευ�
ρωπαίους ταξιδιώτες�προσκυνητ�ς, των ορ�όδοξων τελετών που διεξάγονται σε αρχαία 
ελληνικά ιερά στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα από τον 17ο αιώνα �ως και τον 21ο. 
O εκπρόσωπος του �entre for �ultural Heritage Preservation (Bethlehem Palestine) δεν 
μπόρεσε να παρευρε�εί. Η συνάντηση εργασίας �κλεισε με τις γόνιμες παρεμβάσεις του 
διευ�υντή του Alex Med Μohamed Awad για τη σύγκλιση των ερευνητικών πεδίων και την 
αναζήτηση κοινών σημείων κα�ώς και με την επί τόπου �ρευνα στο Wadi Natrum και στο 
Μοναστήρι του αγίου Μηνά από τους Omar Elhamy και Ιόλη Βιγγοπούλου.

H δεύτερη συνάντηση εργασίας πραγματοποιή�ηκε στο Alexandria Mediterranean 
Research �enter στην Αλεξάνδρεια τον Ιούλιο 2009. Η Yasmine Hussein παρουσίασε το 
προσκύνημα του Αγίου Μηνά όπου συνδ�ονται φαραωνικά και ελληνιστικά λατρευτι�
κά ��ιμα. Η Azzurra Sarnataro αν�πτυξε τα Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι�Azzurra Sarnataro αν�πτυξε τα Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι� Sarnataro αν�πτυξε τα Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι�Sarnataro αν�πτυξε τα Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι� αν�πτυξε τα Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι�Soufi Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι� Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι�Moulid στην Αλεξάνδρεια και τις επι� στην Αλεξάνδρεια και τις επι�
δράσεις τους στην κοινωνικο�πολιτική ζωή των Μουσουλμάνων της Αιγύπτου και πα�
ρουσίασε επίσης και τη λατρεία στο Σεράπειο των ελληνιστικών χρόνων στην Αλεξάν�
δρεια. Η Virginia Barciela �κανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προϊστορικών και φοι�Virginia Barciela �κανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προϊστορικών και φοι� Barciela �κανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προϊστορικών και φοι�Barciela �κανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προϊστορικών και φοι� �κανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προϊστορικών και φοι�
νικικών σπηλαίων παρακολου�ώντας την εναλλαγή λατρευτικών ε�ίμων από Μουσουλ�
μάνους και Χριστιανούς μ�χρι την εξάπλωση της λατρείας της Παρ��νου Μαρίας στον 
χώρο. Η Ιόλη Βιγγοπούλου �κανε μια πρώτη αντιπροσωπευτική παρουσίαση χριστια�
νικών ε�ίμων κα�ώς και την πρόσληψή τους από ευρωπαίους περιηγητ�ς κυρίως του 
18ου και 19ου αιώνα στα αρχαία ιερά της Ελευσίνας, της Πάτρας και των Δελφών. Η 
συζήτηση με την υποδιευ�ύντρια του Alex Med κυρία Sahar Hamouda, οι παρεμβάσεις 
του Διευ�υντή κ. Μohamed Awad αλλά κυρίως η συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή Moulid 
Sisi Abul’l�Abbas al Mursi στην Αλεξάνδρεια �δωσαν ν�ες διαστάσεις στην προβλημα�
τική, στη σύγκριση των λατρευτικών ε�ίμων και στις πι�αν�ς συγκλίσεις ή αποκλίσεις.



64
Στην τρίτη και τελευταία συνάντηση τα μ�λη της ομάδας παρουσίασαν σε ανοιχτό σε�

μινάριο τις �ρευν�ς τους. Στο κατάμεστο αμφι��ατρο της Bibliotheca Alexandrina, με πλού�Bibliotheca Alexandrina, με πλού� Alexandrina, με πλού�Alexandrina, με πλού�, με πλού�
σιο φωτογραφικό υλικό από τις επιτόπιες �ρευν�ς τους, μίλησαν οι : Yasmine Ali Hussein 
με ��μα  Lieux sacrés et pratiques religieuses à Alexandrie� culte d’Alexandre le Grand et des 
Ptolomées, �ulte de Isis Pharia et lieu de pèlerinage de Saint Menas, η Azzurra Sarnataro με 
��μα Moulids and the cult of Saints in Alexandria και η Ιόλη Βιγγοπούλου με ��μα  F�tes chré�F�tes chré��tes chré�tes chré� chré�chré�é�
tiennes orthodoxes dans les lieux des sanctuaires anciens� Eleusis�Patras�Athènes��hios�Delphes 
/ Arachova�Délos. Témoignages des voyageurs européens et pèlerinages actuels (XVIIe�XXIe 
siècle.). Οι εργασίες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα �ultural Routes Sacred Places 
and Popular Practices in the Mediterranean �α δημοσιευτούν σύντομα σε ειδικό τόμο.

Ιόλη Βιγγοπούλου

Ερευνητικά Έργα του Προγράμματος του ΙΝΕ:
Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Δημητρόπουλος

Ερευνητική αποστολή στην Ανάφη

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΙΝΕ για την ιστορία του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου 
και τον εντοπισμό σχετικού αρχειακού υλικού, ομάδα ερευνητών του ΙΝΕ, αποτελού�
μενη από τους Κατερίνα Δ�δε, Δημήτρη Δημητρόπουλο, Σοφία Ματ�αίου επισκ�φτηκε 
στις αρχ�ς Σεπτεμβρίου 2010 την Ανάφη, προκειμ�νου να εξετάσει το αρχείο της κοινό�
τητας. Εντοπίστηκε αρχειακό υλικό κυρίως του 20ού αιώνα, κοινοτικά βιβλία, κατάστι�
χα και �γγραφα, ο μικρός όμως σχετικά όγκος του υλικού κα�ιστά πι�ανή τη μεταφο�
ρά αρχειακών τεκμηρίων στη γειτονική Σαντορίνη. Εξετάζεται –από κοινού με άλλους 
φορείς που �χουν εργαστεί στην Ανάφη, όπως η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία– η δυνα�
τότητα διοργάνωσης τον Σεπτ�μβριο του 2011 επιστημονικής συνάντησης με �εματο�
λογία σχετική με την Ανάφη στην οποία �α γίνει προσπά�εια να συμμετάσχουν μελετη�
τ�ς των αν�ρωπιστικών σπουδών, οι οποίοι �χουν εντάξει στα επιστημονικά τους ενδι�
αφ�ροντά το νησί αυτό.

Κατερίνα Δ�δε

Ταξινόμηση Αρχείου Δήμου Μυκόνου

Κατά τους μήνες Απρίλιο�Μάιο και Οκτώβριο�Νο�μβριο του �τους 2010 ερευνητική απο�
στολή του ΙΝΕ μετ�βη στη Μύκονο, όπου και συν�χισε το �ργο ταξινόμησης του αρχεια�
κού υλικού του Αρχείου του Δήμου Μυκόνου που είχε αρχίσει σε προηγούμενη αποστο�
λή του Ινστιτούτου στα τ�λη του 2009. Η ομάδα εργασίας δούλεψε στο Δημαρχείο και στη 
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Δημοτική Βιβλιο�ήκη Μυκόνου. Στον χώρο του Δημαρχείου εντοπίστηκε, ταξινομή�η�
κε, τοπο�ετή�ηκε σε φακ�λους και κούτες και καταγράφηκε σε ηλεκτρονικά δελτία αρ�
χειακό υλικό της περιόδου 1830�1974. Στη Δημοτική Βιβλιο�ήκη εντοπίστηκε και κατα�
γράφηκε αρχειακό υλικό του 19ου αιώνα, το οποίο είχε μεταφερ�εί εκεί για φύλαξη σε 
παλαιότερη εποχή. Με ανάλογο τρόπο μικρότερο τμήμα του δημοτικού αρχείου είχε με�
ταφερ�εί επίσης στο Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου. Το σύνολο των τεκμηρίων αυτών, 
κα�ώς επίσης και αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε στο κοινοτικό κατάστημα Άνω Με�
ράς Μυκόνου, ανασυγκροτούν με συνεκτικό και πλήρη τρόπο το Αρχείο του Δήμου Μυ�
κόνου, σχεδόν στο σύνολό του, από την ίδρυση της δημοτικής αρχής μ�χρι τα χρόνια 
της Μεταπολίτευσης, χωρίς σημαντικά χρονικά χάσματα και εμφανείς μεγάλες απώλει�
ες. Τα τεκμήρια αυτά, πολύτιμα για την ιστορία της Μυκόνου, προσφ�ρονται για πολλα�
πλ�ς προσεγγίσεις και �ρευνες, που απλώνονται σε μία ευρεία �εματολογία, όπως την 
ιστορική δημογραφία, την ιστορία των �εσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οικονο�
μική ιστορία και ιδιαίτερα τη μελ�τη του τουρισμού και της ναυτιλίας κ.λπ. Η ολοκλήρω�
ση της ταξινόμησης του δημοτικού αρχείου και η σύνταξη του σχετικού καταλόγου ελ�
πίζεται ότι �α συμβάλλει στην περαιτ�ρω ανάδειξη της αξίας του αρχείου και �α κατα�
στήσει πλ�ον εμφανή την ανάγκη δημιουργίας από τις τοπικ�ς αρχ�ς ενός χώρου, κα�
τάλληλου για τη μόνιμη φύλαξη των ιστορικών τεκμηρίων του τόπου.

Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι ν�οι ιστορικοί συνεργάτες του ΙΝΕ Στ�φα�
νος Βαμιεδάκης, Γιώργος Γάσιας, Ελ�νη Παπαμακαρίου και Χρήστος Χρυσαν�όπουλος. 
Επιστημονικοί υπεύ�υνοι του �ργου είναι ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, κύριος ερευνη�
τής του ΙΝΕ/ΕΙΕ και ο Χρήστος Λούκος, κα�ηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Νο�
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και ο Δήμος Μυκόνου, συν�βαλαν κα�οριστικά στην 
πραγματοποίηση του �ργου, όχι μόνο με την ανάληψη του οικονομικού κόστους αλ�
λά και με την ενεργό συνδρομή και συμπαράσταση. Ιδιαιτ�ρως οφείλονται ευχαριστίες 
στον προϊστάμενο του Τμήματος πολιτισμού και εκπαιδευτικών �εμάτων της Νομαρχί�
ας Κυκλάδων, κύριο Τάσο Αναστασίου, στον δήμαρχο Μυκόνου κύριο Α�ανάσιο Κου�
σα�ανά�Μ�γα, στη διευ�ύντρια της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης Μυκόνου κυρία Κατερίνα Ζουγαν�λη, όπως επίσης και σε όλο το προσωπι�
κό του Δήμου Μυκόνου που υποδ�χτηκε με �ερμή, φιλόξενη διά�εση την ερευνητική 
αποστολή του ΙΝΕ στο νησί.

Ερευνητική αποστολή στην Τήνο

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δράσεων του ΙΝΕ στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, ομά�
δα συνεργατών του Ινστιτούτου μετ�βη στην Τήνο κατά το δεύτερο δεκαπεν�ήμερο του 
Νοεμβρίου 2010, με σκοπό τον εντοπισμό και την αρχική ταξινόμηση ιστορικού, αρχει�
ακού υλικού. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας �ρευνας προ�βησαν καταρχήν σε καταγρα�
φή του αρχειακού υλικού του "Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας" στα Γύρλα Τήνου που 
υπάγεται στον Δήμο Τήνου, κα�ώς επίσης και σε φωτογράφηση και καταγραφή εντύπων 
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της βιβλιο�ήκης του παραπάνω ιδρύματος. Παράλληλα, κατά την παραμονή τους, εντό�
πισαν αρχειακό υλικό του ανενεργού δημοτικού αρχείου του Δήμου Τήνου που χρο�
νολογείται από τα τ�λη του 19ου αιώνα και μ�χρι τη δεκαετία του 1980. Το υλικό αυτό 
ανευρ��ηκε σε δημοτικ�ς υπηρεσίες και κτίρια, καταγράφηκε και τοπο�ετή�ηκε σε ρά�
φια, αναμ�νει δε την περαιτ�ρω αξιοποίησή του, με την �νταξή του σε μια συνολικότερη 
προσπά�εια διάσωσης και ανάδειξης των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων του πλού�
σιου σε ιστορία αυτού κυκλαδίτικου νησιού. Κατά την παραμονή τους, μ�λη της ομάδας 
πραγματοποίησαν επίσης διερευνητικ�ς επισκ�ψεις στην κοινότητα Πύργου, στο Πνευ�
ματικό Κ�ντρο, στη Βιβλιο�ήκη και στο Αρχείο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγ�
γελιστρίας, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, στο Αρχείο της Κα�ολικής Επισκοπής και 
σε άλλους φορείς του νησιού, όπου φυλάσσεται σημαντικό αρχειακό υλικό. Τα ενδιαφ��
ροντα τεκμήρια που εντοπίστηκαν και η υποδοχή που συνάντησαν τα μ�λη της αποστο�
λής δημιουργούν τις προϋπο��σεις για την ανάπτυξη περαιτ�ρω συνεργασίας που ελπί�
ζουμε ότι �α ευοδω�εί στο προσεχ�ς διάστημα.

Στην ερευνητική αποστολή συμμετείχαν οι συνεργάτες του ΙΝΕ Στ�φανος Βαμιεδά�
κης, Κωστής Καρπόζηλος, Ανδρομάχη Μαρούδα και Βάλλια Ράπτη, ενώ τον επιστημονι�
κό συντονισμό του �ργου είχε ο κύριος ερευνητής του Ινστιτούτου Δημήτρης Δημητρό�
πουλος. Η δράση αυτή πραγματοποιή�ηκε με την οικονομική συνδρομή της Νομαρχι�
ακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Θερμ�ς ευχαριστίες οφείλονται σε Τηνιακούς που λό�
γω της �εσμικής τους ��σης και της ευαισ�ησίας τους για τη διάσωση των ιστορικών 
τεκμηρίων του νησιού συν�δραμαν την ομάδα του ΙΝΕ με την υποδοχή, τη συνεργασία 
και την πληροφόρηση που της παρείχαν. Ας μας επιτραπεί να αναφερ�ούμε εδώ ονο�
μαστικά στον Ευάγγελο Περιβολαράκη γραμματ�α του Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας, 
στους Κ. Κουκοβίνη και Νίκο Φώσκολο, και στον ακάματο εργάτη της ιστορίας της Τή�
νου πατ�ρα Μάρκο Φώσκολο. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον Τάσο Αναστασίου, 
προϊστάμενο του τμήματος Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Νομαρχίας Κυ�
κλάδων, που με γνώση και ευαισ�ησία �χει εντάξει τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρί�
ων των Κυκλάδων στις προτεραιότητες των δράσεων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Τεκμήρια για τη συγκρότηση των οικισμών του Πειραιά

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ιστορία των Οικισμών (15ος�20ός αι.)" ξεκίνησε η συ�
γκ�ντρωση τεκμηριωτικού υλικού για τη συγκρότηση των οικισμών της Δραπετσώνας, 
του Κερατσινιού, του Περάματος, της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρ�ντη. Οι συνοι�
κισμοί αυτοί δημιουργή�ηκαν στις παρυφ�ς της πόλης του Πειραιά σχηματίζοντας �να 
δαχτυλίδι γύρω από το λιμάνι, στ�γασαν πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής 
και εσωτερικούς μετανάστες και αποτ�λεσαν τον μοχλό κίνησης των βιομηχανικών μο�
νάδων της ευρύτερης περιοχής και του λιμανιού, προσφ�ροντας το αναγκαίο εργατικό 
δυναμικό στην ολο�να αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή, στελεχώνοντας τα πληρώ�
ματα των πλοίων και τροφοδοτώντας την εμπορική κίνηση της πόλης.
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Στην παρούσα �ρευνα που βρίσκεται υπό εξ�λιξη επιχειρείται η σκιαγράφηση των συ�

νοικισμών αυτών γύρω από τ�σσερις άξονες: την πλη�υσμιακή εξ�λιξη, την εκλογική συ�
μπεριφορά, την οικονομική δραστηριότητα και την οικιστική ανάπτυξη. Το τεκμηριωτι�
κό υλικό –που συγκεντρώ�ηκε από την Ελ�νη Κυραμαργιού, η οποία επιμελείται και την 
σχετική ιστοσελίδα– �α συνεχίσει να εμπλουτίζεται ενώ τα τεκμήρια που �χουν ήδη συ�
γκεντρω�εί είναι δια��σιμα στον ιστότοπο του προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύ�υν�
ση: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/structure/sectionb2/section_b2tekmeria�gr.html.  

Δημήτρης Δημητρόπουλος

Προγραμματική σύμβαση
"Aρχεία Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως" και η κοινωνία των Pωμιών τα πρώτα
150 χρόνια μετά την Άλωση

Oι �ρευνες που �γιναν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του INE "Θεσμοί 
και Iδεολογία στην ελληνική κοινωνία, 15ος�19ος αιώνας" είχαν καταλήξει στο 

συμπ�ρασμα πως από τα πρώτα εκατόν πενήντα χρόνια μετά την Άλωση δεν σώζονται 
στα Aρχεία του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως στο Φανάρι παρά �να λυτό �γγραφο 
και οκτώ φύλλα ενός κώδικα αφιερωμάτων του 16ου αιώνα· τίποτε άλλο.

Tα οκτώ αυτά κείμενα αποτ�λεσαν αντικείμενο επιστημονικής επεξεργασίας και η με�
λ�τη στην οποία αξιοποιή�ηκαν δημοσιεύτηκε το 2002 με τον τίτλο Aφιερώματα και δω�
ρεές τον 16ο αι. στη Mεγάλη Eκκλησία. Θεσμικές όψεις της ευσέβειας. Tο αίτημα όμως παρ��
μενε: πώς είναι δυνατόν να γίνει σοβαρή και τεκμηριωμ�νη �ρευνα για να φωτιστούν τα 
πρώτα εκατόν πενήντα χρόνια μετά την Άλωση τόσο της ιστορίας του Πατριαρχείου όσο 
και της κοινωνίας των Pωμιών χριστιανών που �ζησαν στον κλοιό της ο�ωμανικής κυ�
ριαρχίας, χωρίς αρχειακό υλικό. H προεργασία η οποία είχε γίνει στο πλαίσιο του προ�
γράμματος "Θεσμοί" ήταν μια πολύ καλή αφετηρία αλλά, κα�ώς η χρηματοδότηση για τα 
�εσμικά προγράμματα των ερευνητικών κ�ντρων είχε ουσιαστικά σταματήσει, δεν υπήρ�
χαν οι δυνατότητες για περαιτ�ρω �ρευνες σε αρχεία και βιβλιο�ήκες της Eλλάδας και της 
αλλοδαπής, ούτε για την �κδοση τεκμηρίων που �α μπορούσαν να αναπληρώσουν ό,τι 
είχε "αφαιρε�εί" από τα πατριαρχικά Aρχεία. Tην άνοιξη ωστόσο του 2003, το Yπουρ�
γείο Πολιτισμού αποδ�χτηκε την πρόταση που είχα υποβάλει: να χρηματοδοτη�εί μ�σω 
μιας προγραμματικής σύμβασης �να ερευνητικό �ργο με στόχο την ανασυγκρότηση των 
χαμ�νων Aρχείων του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως και παράλληλα τη μελ�τη της 
ιστορίας της κοινωνίας των Pωμιών χριστιανών που μετά την Άλωση συν�χισαν τη ζωή 
τους στη ν�α πολιτική οντότητα που σχηματίστηκε, στο πλαίσιο της οποίας το Πατριαρ�
χείο Kωνσταντινουπόλεως αποτ�λεσε όχι μόνο τον κεντρικό εκκλησιαστικό �εσμό για 
τους ορ�όδοξους χριστιανούς αλλά και �να εργαλείο εξουσίας και �να πομπό ιδεολογίας.
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Mολονότι η ροή της χρηματοδότησης από την πλευρά του Yπουργείου δεν ήταν, σε 

όλο το διάστημα που δι�ρρευσε, απρόσκοπτη –γεγονός που μας ανάγκασε να ζητήσου�
με τη βοή�εια και του Yπουργείου Eξωτερικών αλλά και Iδρυμάτων που στηρίζουν την 
�ρευνα (Ίδρυμα Kωστοπούλου, Ίδρυμα Mποδοσάκη κ.ά.)– μπορ�σαμε να �χουμε ερευ�
νητικούς καρπούς, �να μ�ρος των οποίων άρχισε ήδη να βλ�πει το φως της δημοσιότη�
τας, καλύπτοντας το κενό των χαμ�νων Aρχείων του Πατριαρχείου και παρ�χοντας πο�
λύτιμα ιστορικά τεκμήρια στην επιστημονική κοινότητα. 

Πρώτος μεγάλος καρπός: η αποκατάσταση του "Nομίμου της Mεγάλης Eκκλησίας", 
μιας επίσημης νομικής συναγωγής που το Πατριαρχείο συγκρότησε το 1564 και για τρι�
άντα τουλάχιστον χρόνια ήταν σε επίσημη χρήση στη Mεγάλη Eκκλησία. Tο πολύτιμο αυ�
τό ιστορικό τεκμήριο το ανασυγκροτήσαμε από τμήματά του που εντοπίσαμε στη Σάμο, 
στο Παρίσι και στην A�ήνα, και ο πρώτος τόμος του δημοσιεύματός μας, που περι�χει 
μια ιστορική εισαγωγή και το σώμα της συναγωγής σε πανομοιότυπη μορφή, δημοσιεύ�
τηκε το 2008· δύο χρόνια αργότερα, το 2010, δημοσιεύτηκε ο δεύτερος τόμος, ο οποί�
ος περιλαμβάνει όχι μόνο τη μεταγραφή του κειμ�νου που παραδίδει το πολύτιμο αυτό 
χειρόγραφο με τυπογραφικά στοιχεία αλλά, μεταξύ άλλων, και τη φιλολογική ταυτότητα 
των περιεχόμενων στο "Nόμιμον" κειμ�νων.

Mε την ολοκλήρωση του �ργου η ιστορική �ρευνα αποκτά �να πολύτιμο τεκμήριο 
για να μελετήσει τη νομική συγκρότηση της κοινωνίας των χριστιανών που ζούσαν υπό 
ο�ωμανική κυριαρχία· οι μελετητ�ς της εκκλησιαστικής ιστορίας μια πρωτογενή πηγή· 
οι ειδικοί της ιστορίας του δικαίου μια επίσημη νομοκανονική συλλογή που συγκροτή�
�ηκε τον 16ο αιώνα ενώ τα Aρχεία του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως εμπλουτίζο�
νται με τη συλλογή που κάποτε είχαν και από τα τ�λη του 16ου είχε χα�εί. 

O επόμενος προγραμματισμ��
νος στόχος είναι η παρουσίαση 
των σωζόμενων επισήμων κειμ�νων 
που το Πατριαρχείο εξ�δωσε στο 
δευτερο μισό του 15ου αιώνα, κεί�
μενα που δεν σώζονται πλ�ον στα 
Aρχεία του Φαναρίου αλλά εντοπί�
στηκαν σε Aρχεία και Bιβλιο�ήκες 
της Eλλάδας και της αλλοδαπής. 
Tο �ργο διεξάγεται –σύμφωνα 
με τη σύμβαση– στο πλαίσιο του 
E�νικού Iδρύματος Eρευνών (INE), σε στενή συνεργασία με το πρόγραμμα του INE 
"Θεσμοί και Iδεολογία στην ελληνική κοινωνία, 15ος�19ος αιώνας".

Δ. Γ. Aποστολόπουλος
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Ερευνητικό έργο
Οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών ταξινόμησης και καταλογογράφησης
του αρχειακού υλικού της περιόδου 1684-1864 στα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας
(Μάρτιος - Δεκέμβριος 2010)

Με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας ανετ��η στο 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του Τομ�α Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας η οργάνωση, παρακολού�ηση και 
εκτ�λεση της ταξινόμησης και καταγραφής του ιστορικού αρχείου των ΓΑΚ Λευκάδας 
της περιόδου 1684�1864.

Την επιστημονική ευ�ύνη του �ργου αν�λαβε η συνεργάτης του ΙΝΕ Ευτυχία Λιά�
τα με ομάδα ταξινόμησης τριών εξωτερικών συνεργατών, των ιστορικών, Γιώργου Βιο�
λιδάκη, Σωτήρη Κουτμάνη και Χριστίνας Παπακώστα. Το �ργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2010 και ολοκληρώ�ηκε τον Δεκ�μβριο του ίδιου χρόνου, παραδίνοντας στην ερευνη�
τική κοινότητα 500 περίπου γραμμικά μ�τρα αρχειακού υλικού, καταταγμ�να και κεφα�
λαιωδώς καταλογογραφημ�να κατά φάκελο.

Ευτυχία Λιάτα

Συνεργασία του ΙΝΕ με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
(1 Σεπτεμβρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Το ΙΝΕ/ΕΙΕ συνεχίζει τη συνεργασία, που είχε και στο παρελ�όν (2005�2008), με 
το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Α�ηνών, που τώρα επιδοτείται από τα ΕΣΠΑ. Ο 
χρόνος υλοποίησης του προγράμματος εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ώς τις 
31 Δεκεμβρίου 2012. Επιστημονική υπεύ�υνη του προγράμματος είναι η κα�ηγήτρια 
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φρειδερίκη Ταμπάκη�Ιωνά. Τον 
συντονισμό του προγράμματος για το ΙΝΕ/ΕΙΕ �χει αναλάβει η Ουρανία Πολυκανδριώτη.

Η συμμετοχή του ΙΝΕ συνίσταται στην υποδοχή και απασχόληση των φοιτητών 
στα ερευνητικά προγράμματά του, με την επιστημονική επίβλεψη των ερευνητών του. 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τον κά�ε φοιτητή είναι τρεις μήνες. Ο κά�ε 
επιβλ�πων ερευνητής αφού ενημερώσει τους φοιτητ�ς για την ερευνητική διαδικασία 
και το συγκεκριμ�νο ερευνητικό του πεδίο, τους ανα��τει μια περιορισμ�νη εργασία, την 
οποία και είναι σε ��ση να ολοκληρώσουν μ�σα στο τρίμηνο της απασχόλησής τους. 
Έτσι, οι φοιτητ�ς κυρίως απασχολούνται σε αποδελτιώσεις πηγών και βιβλιογραφίας 
στις βιβλιο�ήκες, εντοπισμό δεδομ�νων σε περιοδικά, εφημερίδες, αυτοτελείς εκδόσεις 
κ.ά., ακόμη και στη συγκρότηση ευρετηρίων για τις εκδόσεις του ΙΝΕ, αποκτώντας μια 
σημαντική εμπειρία στη βασική �ρευνα.

Ουρανία Πολυκανδριώτη
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Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο ΙΝΕ/ΕΙΕ
Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος,
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Το 2010 η ΓΓΝΓ δεν χρηματοδότησε το ΙΑΕΝ. 
Στις 30 Νοεμβρίου 2010 παραδό�ηκαν οι �ρευνες:

102. Δ�σπω Κριτσωτάκη � Βάσια Λ�κκα, Παιδική ηλικία και νεότητα στην ψυχιατρική 
και νευρολογική θεωρία και πράξη� Το παράδειγμα των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου (1904�19�9).

103. Παναγιώτης Γρηγορίου, Νεολαία και Στρατός � Αναπαραστάσεις, συμβολικά συ�
στήματα και μορφές κοινωνικότητας των στρατευμένων νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 
1918�192�.

Ολοκληρώ�ηκε η ψηφιοποίηση των βιβλίων του ΙΑΕΝ αρ. 35�47 για την κατασκευή 
ενός DVD που �α περιλαμβάνει το σύνολο των 47 βιβλίων του ΙΑΕΝ κα�ώς και την ανα�
λυτική παρουσίαση του ερευνητικού και του εκδοτικού του προγράμματος (1983�2010) 
σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το σύνολο των 26.000 σελίδων περίπου �α είναι δια�
��σιμο και στο διαδίκτυο www.iaen.gr στις αρχ�ς του 2011.

Ετοιμάσ�ηκε η �κδοση του 2011, συν�κδοση με το ΙΝΕ/ΕΙΕ, από τον προϋπολογι�
σμό του ΙΝΕ 2011: 

48. Ουρανία Πολυκανδριώτη, Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης 
1858�1928.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
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Τα στατιστικά στοιχεία των επισκ�ψεων στον δικτυακό τόπο του ΙΑΕΝ από   
1.1.2010 �ως 31.12.2010 είναι:

Επιτυχημ�νες Αναζητήσεις Ολόκληρος ιστότοπος (Επιτυχημ�νες) 387.516

Επίσκεψη Σελίδων  Μ�σος όρος ανά ημ�ρα 1.061
 Επίσκεψη σελίδων 333.283
 Μ�σος όρος ανά ημ�ρα 913
 Επίσκεψη αρχείων 80.739
Συνεδρίες Επισκεπτών Συνεδρίες επισκεπτών 24.191
 Μ�σος όρος ανά ημ�ρα 66
 Μ�ση διάρκεια συνεδριών επισκεπτών 00:06:24
Επισκ�πτες Διαφορετικοί επισκ�πτες 8.337
 Επισκ�πτες που επισκ�φ�ηκαν
 τον ιστότοπο μία φορά 6.661
 Επισκ�πτες που επισκ�φ�ηκαν 
 τον ιστότοπο πάνω από μία φορά 1.676
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Εγκυκλοπαίδεια του Ρομαντικού Εθνικισμού στην Ευρώπη

Το ΙΝΕ αν�λαβε την ελληνική συμβολή στη σύνταξη, ηλεκτρονικού καταρχάς και 
στη συν�χεια �ντυπου, λεξικού υπό τον τίτλο Encyclopedia of Romantic Nationalism 

in Europe (ERNiE), δράση η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα  S.P.I.N. � Study Platform 
on Interloc�ing Nationalisms του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Στόχος του προγράμ�
ματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του κα�ηγητή της Νεώτερης Ιστορίας Joep T. 
Leerssen, είναι η χαρτογράφηση του πολιτισμικού και ιστορικού υποβά�ρου των ευ�, είναι η χαρτογράφηση του πολιτισμικού και ιστορικού υποβά�ρου των ευ�
ρωπαϊκών ε�νικισμών κατά τον "μακρό" 19ο αιώνα (1770�1914). Η συμμετοχή σε αυ�
τήν την �κδοση συνιστά μια ακόμη καλή ευκαιρία επικοινωνίας της ελληνικής ιστορικής 
�ρευνας με τη διε�νή ερευνητική κοινότητα. Τον συντονισμό για τη σύνταξη των ελληνι�
κού ενδιαφ�ροντος λημμάτων, τα οποία διαλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις της δημιουρ�
γίας και της οικοδόμησης του ελληνικού ��νους�κράτους, κα�ώς και τα πρόσωπα που 
πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ιστορική διαδικασία, αν�λαβε ο τομ�ας Α΄ του ΙΝΕ, Ιστο�
ρία του Πολιτισμού� Παιδεία � Θεσμοί � Τέχνη. Τα λήμματα συντάσσονται από τους ερευ�
νητ�ς του τομ�α, κα�ώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικούς σε συγκεκριμ�να ���
ματα, υπό την εποπτεία του διευ�υντή του ΙΝΕ/ΕΙΕ, κα�ηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη.

Σοφία Ματ�αίου

.
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