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Συμπόσιο
Από τον 19ο στον 20ό αιώνα στην ελληνική πολιτική σκέψη
(Αθήνα, ΕΙΕ, 8 Ιανουαρίου 2010)

Το Πρόγραμμα "Ιστορία των πολιτικών ιδεών (19ος-20ός αιώνας)" διοργάνωσε το 
πρώτο του συμπόσιο με τίτλο Από τον 19ο στον 20ό αιώνα στην ελληνική πολιτική 

σκέψη. Οι εργασίες του συμποσίου πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα σεμιναρίων 
του ΕΙΕ την 8η Ιανουαρίου 2010. Στις γραμμές που ακολουθούν θα γίνει μια σύντομη 
αναφορά στους στόχους του προγράμματος και στους λόγους που ώθησαν τους 
συντελεστές του στην διοργάνωση του συμποσίου.

Αντικείμενο του προγράμματος "Ιστορία των πολιτικών ιδεών (18ος-20ός 
αιώνας)" είναι η μελέτη της ανέλιξης και των διακυμάνσεων των πολιτικών ιδεών στην 
ελληνική κοινωνία από την εποχή του Διαφωτισμού έως την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα έχει ξεκάθαρους στόχους –δύο 
άμεσους κι έναν απώτερο. Ο πρώτος άμεσος στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση της 
διαδικασίας μετακένωσης των νεωτερικών πολιτικών ιδεών στον ελληνικό χώρο και 
της αλληλεπίδρασής τους με τις πολιτικές παραδόσεις και πρακτικές της Ελληνικής 
Ανατολής. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατάρτιση ενός βασικού κανόνα πηγών, όπου 
αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο απώτερος 
στόχος είναι πιο φιλόδοξος από τους προηγούμενους: η ενσωμάτωση της ελληνικής 
θεματολογίας στη διεθνή βιβλιογραφία της ιστορίας της πολιτικής σκέψης – στοιχείο 
κρίσιμο για την έξοδο του αντικειμένου που υπηρετεί το πρόγραμμα από την απομόνωση 
και την εσωστρέφεια.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος εκκίνησαν με μια πρώτη προσέγγιση των 
πηγών και, παράλληλα, μια αρχική ανίχνευση του ορίζοντα της έρευνας της πολιτικής 
σκέψης στην Ελλάδα. Πρώιμη υπήρξε η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι, αντίθετα 
με ό,τι συμβαίνει για την περίοδο του Διαφωτισμού και το πρώτο στάδιο οικοδόμησης 
του ελληνικού κράτους, για τον κορμό του 19ου και του 20ού αιώνα ελλείπει ακόμα ένας 
αποσαφηνισμένος κανόνας πηγών, ορισμένα βασικά βοηθήματα αλλά και εξειδικευμένες 
συμβολές. Αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής ήταν, κατ’ 
αρχήν, η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών να εγγράψει στις 
ερευνητικές του δράσεις τη μελέτη του ύστερου νεώτερου και σύγχρονου πολιτικού 
στοχασμού στην Ελλάδα με την ίδρυση του εν λόγω προγράμματος. Η συσπείρωση 
ευρύτερων δυνάμεων της ερευνητικής κοινότητας της χώρας στα ερευνητικά αντικείμενα 
του προγράμματος αποτέλεσε το βασικό ζητούμενο του συμποσίου "Από τον 19ο στον 
20ό αιώνα στην ελληνική πολιτική σκέψη" η διοργάνωση του οποίου ήταν το λογικό 
επακόλουθο της χαρτογράφησης των ερευνητικών διαθεσιμοτήτων και ελλείψεων που 
αντιμετωπίζει η μελέτη του πολιτικού στοχασμού στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του συμποσίου ήταν το ακόλουθο: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, 
Εισαγωγή ♦ Γιώργος Κόκκινος, Από τον μετριοπαθή φιλελευθερισμό στον συντηρητισμό και 
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τον αντικοινοβουλευτισμό στην καμπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα ♦ Μάριος Χατζόπουλος, 
Η σχέση θρόνου και εθνικής ιδεολογίας ♦ Μάρκος Καρασαρίνης, Η επιλεκτική ενσωμάτωση 
ιδεών του ευρωπαϊκού συντηρητισμού στην ελληνική πολιτική σκέψη ♦ Βασίλης Μπογιατζής, 
Οι διακυμάνσεις των πολιτικών ιδεών στο Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών ♦ 
Περικλής Βαλλιάνος, Ο διάλογος του φιλελευθερισμού με την ιδεαλιστική πολιτική φιλοσοφία 
♦ Γιάννης Τασόπουλος, Η υπέρβαση του νομικού θετικισμού από τον Αλέξανδρο Σβώλο ♦ 
Σταυρούλα Μοσχοβίτη, Ο εθνοκεντρισμός και οι αποκλίσεις του ♦ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, 
Η συνάντηση της πολιτικής με την οικονομική σκέψη.

Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ερευνητικού δυναμικού στη χώρα μας αναφορικά με 
τον ύστερο 19ο και πρώιμο 20ό αιώνα ήταν ο παράγοντας που καθόρισε την επιλογή 
του χρονικού πεδίου αναφοράς του συμποσίου αφήνοντας πίσω τον κεντρικό κορμό 
του 19ου αιώνα για μια νέα συνάντηση. Τα πρακτικά του συμποσίου "Από τον 19ο στον 
20ό αιώνα στην ελληνική πολιτική σκέψη" πρόκειται να εκδοθούν από το ΙΝΕ/ΕΙΕ στη 
σειρά των Τετραδίων Εργασίας.

Μάριος Χατζόπουλος

Ημερίδα
"Between Religion and Language" Karamanlidika, Armeno-Turkish, Hebrew-Turkish 
and Aljamiado Texts in the Ottoman Empire
(Ισταμπούλ, 4 Ιουνίου 2010)

Η ημερίδα, με αφετηρία πάντα τις Καραμανλίδικες Σπουδές, άνοιξε τη βεντάλια 
της θεματικής της προς τις παράλληλες φιλολογίες, την αρμενοτούρκικη και 

εβραιοτούρκικη. Διότι η καραμανλίδικη βιβλιοπαραγωγή πρέπει να μελετηθεί ενταγμένη, 
ή καλύτερα, ενταγμένη κυρίως στο πλαίσιο της κοινής πολιτισμικής ζωής της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες που γέννησαν τόσο αυτήν όσο 
και τις άλλες ιδιότυπες αδελφές φιλολογίες. Στόχος παραμένει η μελέτη της παράλληλης 
εκδοτικής τους πορείας και των συνθηκών που επέβαλαν τη σιγή στην καθεμιά. Η 
πρόσκληση συναδέλφων που μελετούν ανάλογες θεματικές αποσκοπούσε στη διεύρυνση 
των οριζόντων όσων ασχολούνται με τις Καραμανλίδικες Σπουδές και την ίδια υπηρεσία 
προσφέρει και σε όσους ασχολούνται με Αρμενοτούρκικα, Εβραιοτούρκικα καθώς και 
με τα κείμενα τα γραμμένα σε ελληνική γλώσσα με αραβικούς χαρακτήρες (Αljamiado 
Studies) και φραγκοχιώτικα. Στόχος τέτοιων συναντήσεων είναι να ανοιχτούν κανάλια 
επικοινωνίας, προκειμένου να κοινοποιούνται και να τοποθετούνται τα δεδομένα 
σε ένα κοινό πλαίσιο. Χρειάζεται το κοινό πλαίσιο για να αναδειχθεί η σημασία των 
φαινομένων, τα οποία δύσκολα γίνονται αντιληπτά σε όλες τους τις διαστάσεις, με τη 
μονομερή παρατήρηση κάθε φιλολογίας χωριστά. Η ημερίδα οργανώθηκε από το ΙΝΕ/
ΕΙΕ και το Πανεπιστήμιο Yildiz στην Istambul, στις 4 Ιουνίου 2010.
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Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το ακόλουθο:
Welcome address, Evangelia Balta (National Hellenic Research Foundation).
Session I. Discussant: Matthias Kappler (Cyprus University) ♦ Oktay Özel - Onur Usta 

(Bilkent University), Some Observations on the Sedentarization process of the Turcomans in 
Sixteenth-Century Cappadocia ♦ Richard Clogg (Emeritus Fellow, St Antony’s College, 
University of Oxford), Early Publications in "Greco-Turkish" of the British and Foreign Bible 
Society ♦ Mehmet Ölmez (Yıldız Technical University), R.M. Dawkins and his Research 
on Turcophone Anatolia ♦ Yorgo Dedes, Karamanlidika in Reverse: Greek Muslim writings 
in the Arabic Script (Aljamiado).

Session II. Discussant: Anthi Karra ♦ Tülay Çulha (Kocaeli University), Tevarih-i Ali 
Osman written in Jewish Script ♦ Laurent Mignon (Oxford University), Avram, İsak and 
the Others: The Genesis of Judeo-Turkish Literature ♦ Börte Sagaster (Cyprus University), 
The Turkish-speaking Armenians and Their Role in Turkish Literature ♦ M. Sabri Koz (Yapı 
Kredi Yayınları - Danışman Editör), Satiric Poems from the 19th Cenury Armenian Minstrels 
♦ Jan Schmidt (Leiden University), The Anhegger Bequest in the Leiden University Library.

Round Table. Discussant: M. Sabri Koz ♦ Cihan Okuyucu, Thanasis Nikolaïdis, Yusuf 
Örnek, Püzant Akbaş, Emin Nedret İşli, Collections of Karamanlidika and Armeno-Turkish 
Prints and Manuscripts. Collectors and Antique Book Sellers.

Ευαγγελία Μπαλτά

Τρίτο Ελληνο-Βαλκανικό Συμπόσιο
Ελληνοσερβικές σχέσεις (18ος-19ος αι.) / Greek-Serbian Relations (18th-19th centuries)
(Αθήνα, ΕΙΕ, 1-3 Οκτωβρίου 2010)

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών έχει οργανώσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά 
Ελληνο-βαλκανικών συνεδρίων υπηρετώντας την επιστημονική στρατηγική που 

αποβλέπει στη διαβαλκανική προσέγγιση και ερμηνεία των ζητημάτων που άπτονται της 
πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, καθώς και της ιστορίας των ιδεών.

Το ελληνοσερβικό Συμπόσιο ήταν το τρίτο Ελληνο-βαλκανικό Συνέδριο με το 
οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των δύο συναντήσεων που προηγήθηκαν (Ελληνο-
ρουμανικό 26-27 Σεπτεμβρίου 2000 και Ελληνο-βουλγαρικό 2-3 Οκτωβρίου2008). 
Συμμετείχαν ιστορικοί και ιστορικοί της τέχνης από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 
και από το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και 
Τεχνών.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 1 Οκτωβρίου με 
χαιρετισμούς από τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη, διευθυντή του ΙΝΕ/ΕΙΕ, τον Μιλτιάδη 
Χατζόπουλο, αναπληρωτή Πρόεδρο του ΕΙΕ, καθώς και τον Dr. Zupanjevać, Πρέσβη 
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της Σερβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του 
Συνεδρίου από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, πρόεδρο της Ακαδημίας 
Αθηνών, ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία από τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη με θέμα: "The 
historical substance of Greek-Serbian relations".

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου ήσαν οι ακόλουθοι:
I. Διπλωματικές σχέσεις / Diplomatic relations, II. Συγκριτικές προσεγγίσεις / Comparative 

perspectives και III. Κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις / Social and cultural relations.
Στην πρώτη ενότητα, με θέμα Διπλωματικές σχέσεις, παρουσίασαν τις εργασίες τους 

οι ακόλουθοι: Dušan Bataković, The Serbian-Greek Alliances, 1861-1918 ♦ Ljubodrag P. 
Ristić, Serbian-Greek relations and the question of the national liberation movement at the 
end of 19th century. A British view from Belgrade.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα υπό τον τίτλο Συγκριτικές προσεγγίσεις μίλησαν οι: 
Čedomir Antić, State and economic projects of "Prince" Lazarovich-Hrebelyanovich ♦ 
Miroslav Svirčević, The parliamentary principle in Serbia and Greece during the second half 
of the 19th century: constitutional theory and practice ♦ Marios Hatzopoulos, Messianic 
structures of the Ottoman-ruled Orthodox community in a comparative perspective.

Η τρίτη ενότητα με πεδίο προβληματισμού τις Κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις 
συγκέντρωσε περισσότερες ανακοινώσεις: Ioannis Koubourlis, Les Serbes et les 
Monténégrins chez Constantin Paparrigopoulos ♦ George Tolias, Serbes et Grecs dans le 
Voyage en Orient de Joseph Reinach (1879) ♦ Djordje S. Kostić, Grčka kraljica (Queen of 
Greece). A Case Study of a Guest House ♦ Sophia Matthaiou, The Greek-Serbian identity 
of the Koumanoudis family ♦ Sanja Radak Lazarević, Athens and Sparta as nicknames of 
Serbian towns ♦ Vojislav Pavlović, Relations between the Serbian and the Greek churches, 
1878-1914 ♦ Ljiljana Stošić, Τhe Virgin of the Unfading Rose and the Sacrifice of Abraham in 
Greek and Serbian painting (18th-19th centuries).
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Τον απολογισμό των εργασιών έκαναν ο διευθυντής του ΙΝΕ, Πασχάλης 

Κιτρομηλίδης, και ο υποδιευθυντής του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών στη Σερβική 
Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, Dušan Bataković, με την ιδιότητα του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου αντιστοίχως της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Από τον επιστημονικό διάλογο που διεξήχθη προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα 
και νέες επισημάνσεις σχετικά με τις πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις Ελλήνων και 
Σέρβων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε νεώτερους Σέρβους 
ερευνητές να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό. Τα πρακτικά του Συνεδρίου 
θα εκδοθούν εντός του 2011.

Σοφία Ματθαίου

Ημερίδα
Η λογοτεχνία και οι τέχνες της εικόνας
(Αθήνα, ΕΙΕ, 8 Οκτωβρίου 2010)

Η Ελληνική Εταιρεία Γενι-
κής και Συγκριτικής Γραμ-

ματολογίας οργάνωσε επιστημο-
νική ημερίδα, σε συνεργασία με 
το πρόγραμμα "Γραμματολογία 
15ος-20ός αι." του ΙΝΕ/ΕΙΕ, στις 8 
Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο "Λε-
ωνίδας Ζέρβας" του ΕΙΕ.

Η σύγκριση της λογοτεχνίας 
με τις τέχνες της εικόνας αλλά και 
τις άλλες τέχνες είναι ένα ιδιαίτε-
ρα σημαντικό και απαιτητικό πε-
δίο της συγκριτικής φιλολογίας, 

αφού συγκρίνει διαφορετικούς μεταξύ τους κώδικες έκφρασης, επικοινωνίας και αισθητι-
κής και συνεπώς απαιτεί μία σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση. Στον ελληνικό χώ-
ρο, η μελέτη του πεδίου βρίσκεται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Για τον λόγο αυτό, 
η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας διοργάνωσε σε συνεργασία 
με το ΙΝΕ/ΕΙΕ την ημερίδα αυτή θέλοντας να συμβάλει στην ανάπτυξη της σχετικής προ-
βληματικής και την καλλιέργεια ενός εξειδικευμένου επιστημονικού λόγου. Η ημερίδα χω-
ρίστηκε σε δύο μέρη που είχαν θέμα αφενός τη σχέση της λογοτεχνίας με τον κινηματο-
γράφο και αφετέρου τη σχέση της με τη ζωγραφική. Οι ομιλητές έχουν όλοι ασχοληθεί 
ειδικά με το θέμα και προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους με δια-
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φορετική θεωρητική αποσκευή, αναδεικνύοντας την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγι-
σης του αντικειμένου με αλληλοσυμπληρούμενες μεθοδολογίες. Ιδιαίτερα σημαντικό εί-
ναι το γεγονός ότι πήραν επίσης τον λόγο νέοι ερευνητές, με πολύ αξιόλογες προοπτικές 
στο απαιτητικό αυτό επιστημονικό πεδίο. Ας υπογραμμιστεί επίσης ότι κατά την ημερίδα 
παρουσιάστηκαν και τα πορίσματα ερευνητικού προγράμματος για τη σχέση λογοτεχνί-
ας και κινηματογράφου, που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα από το οποίο 
πιστοποιείται το εύρος των ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων του αντικειμένου.

Την επιστημονική ευθύνη του κάθε τμήματος είχαν αναλάβει αντίστοιχα ο Ευριπί-
δης Γαραντούδης, αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ. 
και ο Δημήτρης Αγγελάτος, καθηγητής Νεοελληνικής φιλολογίας και Θεωρίας της λο-
γοτεχνίας, επίσης στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ. Από πλευράς ΙΝΕ/ΕΙΕ, την ευθύνη της οργάνωσης ανέλαβε η Ου-
ρανία Πολυκανδριώτη, κύρια ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ και πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ. 
Ας σημειωθεί ότι η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, 
σημαντικού ιστορικού της λογοτεχνίας και ιδρυτικού μέλους της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το ακόλουθο: Ουρανία Πολυκανδριώτη, 
Προλογικές σημειώσεις ♦ Βίκυ Πάτσιου (καθηγήτρια Νεοελληνικής φιλολογίας 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ.), Αλέξανδρος Αργυρίου. Από τη γραφή στη μνήμη.

Ι. Λογοτεχνία και κινηματογράφος. Αναστασία Αντωνοπούλου (αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Γερμανικής λογοτεχνίας 19ου και 20ού αιώνα στο Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ.), 
Ο θάνατος στη Βενετία: Από τον Τόμας Μαν στον Λουκίνο Βισκόντι ή από την τέχνη 
του λόγου στην τέχνη της εικόνας ♦ Γιάννης Λεοντάρης (επίκουρος καθηγητής της 
Θεωρίας του κινηματογράφου στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Η λειτουργία του χώρου στον κινηματογράφο και στη 
λογοτεχνία ♦ Θανάσης Αγάθος (ΕΕΔΙΠ Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), Ένας συγγραφέας πίσω από την κάμερα: Ο 
Άγγελος Τερζάκης και το πείραμα της Νυχτερινής Περιπέτειας ♦ Ευριπίδης Γαραντούδης 
(αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών), Η ποιητική γενιά του 1930 και ο κινηματογράφος ♦ Άννα-Μαρία 
Σιχάνη (μεταπτυχιακή απόφοιτος του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) - Νάντια Φραγκούλη (υποψήφια διδάκτωρ Τομέα 
Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Το ερευνητικό 
πρόγραμμα "Επαφές της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα με τον κινηματογράφο. 
Σχολιασμένη βιβλιογραφική καταγραφή" ♦ Εύα Στεφανή (επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας 
και Θεωρίας του κινηματογράφου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών), Η απεικόνιση Ελλήνων λογοτεχνών στον κινηματογράφο της πραγματικότητας 
(ντοκιμαντέρ). 
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ΙΙ. Λογοτεχνία και ζωγραφική. Λητώ Ιωακειμίδου (λέκτορας Γενικής και Συγκριτικής 

γραμματολογίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης), Η γυναικεία αφήγηση της ζωγραφικής: Ρέα Γαλανάκη, Νίκη Αναστασέα, Έλενα 
Μαρούτσου ♦ Αλίκη Τσοτσορού (ΕΕΔΙΠ Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Σ.Γ.) - Ελευθέριος 
Μύστακας (επίκουρος καθηγητής Διακοσμητικής Σχολής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών), Ταυτότητες 
της θάλασσας στην ελληνική ποίηση και ζωγραφική των αρχών του 20ού αιώνα ♦ Σύλβια 
Καραστάθη (διδάκτωρ Αγγλικής και Συγκριτικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του 
Cambridge), Έκφρασις/Ekphrasis: Σύγχρονες θεωρήσεις ενός αρχαίου όρου ♦ Βασιλική 
Κανελλιάδου (διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Granada), Η ζωγραφική 
αφηγούμενη: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την αφήγηση στις εικαστικές τέχνες ♦ Δημήτρης 
Αγγελάτος (καθηγητής Νεοελληνικής φιλολογίας και Θεωρίας της λογοτεχνίας στο Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), Για μια θεωρία της αναπαράστασης / παράστασης.

Ουρανία Πολυκανδριώτη

Διεθνές Συμπόσιο
L’espace méditerranéen: écriture de l’exil, migrances et discours post-colonial / 
The Mediterranean : writing exile, immigrations and postcolonial discourse
(Αθήνα, ΕΙΕ, 5-6 Νοεμβρίου 2010)

Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιή- 5 και 6 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιή- και 6 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιή-
θηκε στο ΕΙΕ το Διεθνές Συμπόσιο L’Espace 

Méditerranéen: écriture de l’exil, migrances et 
discours post-colonial / The Mediterranean : writing 
exile, immigrations and postcolonial discourse, που 
συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 
του ΕΙΕ (πρόγραμμα "Γραμματολογία, 15ος-20ός 
αι.") και το Ερευνητικό Κέντρο ELITE (Estudio 
de literaturas transnacionales europeas) του 
Universidad Autonoma de Madrid. Μέλη της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής ήταν η Βασιλική Λαλαγιάν-
νη (αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου) η οποία είχε την πρω-

τοβουλία και την επιστημονική ευθύνη της συνάντησης, η Margarita Alfaro (καθηγήτρια 
στο Universidad Autonoma de Madrid), η Ουρανία Πολυκανδριώτη (κύρια ερευνήτρια 
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ΙΝΕ/ΕΙΕ) και η Βασιλική Πέτσα (υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Τα τελευταία χρόνια, κάτω από την επίδραση των πολιτισμικών σπουδών (cultural 
studies), εδραιώθηκε στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών και της λογοτεχνικής 
έρευνας η μετααποικιακή κριτική. Μέσα από τις διάφορες μορφές της, η μετααποικιακή 
κριτική έχει μία διττή στόχευση: από τη μία πλευρά να αναπτύξει έναν κριτικό λόγο αμ-
φισβήτησης του ιμπεριαλισμού και, από την άλλη, να παρουσιάσει τους δεσμούς ανάμε-
σα στην κουλτούρα τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική της διάσταση, και στην 
αποικιοκρατία ή/και στην μετααποικιοκρατία. Εχοντας επιδείξει μία αξιοζήλευτη άνθιση 
ιδίως στον αγγλοσαξονικό χώρο, οι μετααποικιακές σπουδές ανανέωσαν τη λογοτεχνι-
κή κριτική προσφέροντάς της νέους τομείς έρευνας (βλ. τις μελέτες και τις θεωρίες των 
H. Bhabha, C. Spivak, J. Clifford, J.-M. Moura, και πολλών άλλων).

Οι γάλλοι κριτικοί υπήρξαν, σε αντίθεση με τους αγγλοσάξονες, περισσότερο επι-
φυλακτικοί απέναντι στις θεωρίες της μετααποικιοκρατίας. Οι εργασίες των Charles 
Bonn, Jean-Marc Moura και Yves Chevrier για τη Γαλλία, καθώς και άλλων μελετητών 
στον γαλλόφωνο Καναδά, ανέτρεψαν τα τελευταία χρόνια την παραδοσιακή εθνοκεντρι-
κή γαλλική παράδοση στον χώρο της κριτικής. "Η σπουδαιότητα της μετααποικιακής 
κριτικής", γράφει ο Jean-Marc Moura, "βρίσκεται στη διάδρασή της με άλλους τομείς της 
σκέψης και με άλλες πρακτικές έρευνας: η συνάντηση, επί παραδείγματι, της γαλλικής 
και της γαλλόφωνης κριτικής παράδοσης με ένα πεδίο σκέψης του μέλλοντος, το οποίο 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ανανέωση των γαλλόφωνων λογοτεχνικών σπουδών 
σε ένα τριπλό επίπεδο: μεγαλύτερη προσοχή στις ταυτότητες, στην πολιτική διάσταση 
των λογοτεχνικών κειμένων και στις αναλύσεις των σύγχρονων έργων." (J.-M. Moura, "La 
critique postcoloniale et le domaine francophone", 2009).

Στη μετααποικιακή εποχή, οι λογοτεχνίες της μετανάστευσης και της εξορίας ανα-
πτύχθηκαν ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου οι οποίες γνώρισαν με τη μία ή την άλ-
λη μορφή τους, την αποικιοκρατία, την Αυτοκρατορία, την απο-αποικιοποίηση και τους 
πολέμους για ανεξαρτησία. Η Μεσόγειος, τόπος συνάντησης και σύνθεσης των πολιτι-
σμών, γνώρισε συγκρούσεις, πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών και ταυτοτικές ανατρο-
πές. Εντούτοις, υπάρχει πάντα μία συνεχής δυνατότητα για εκ νέου ανακαλύψεις που τρο-
φοδοτούν, με νέες μορφές ανταλλαγών, τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η θετική αξιακή στά-
ση απέναντι στον πολυπολιτισμό και η συνείδηση ότι λογοτεχνία και κουλτούρα δεν μπο-
ρούν πλέον να εκλαμβάνονται ως αυτόνομοι τομείς, μας οδηγούν να επαναθεωρήσουμε 
τα λογοτεχνικά κείμενα των συγγραφέων που προέρχονται από μεσογειακές χώρες και να 
τα επαναπροσεγγίσουμε κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων θεωριών.

Στην τελετή έναρξης του Συμποσίου ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος και η Αντιπρύτανης του 
Universitad Autonoma de Madrid καθηγήτρια Margarita Alfaro αναφέρθηκαν στη σημα-
σία της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων και στην επικαιρότητα της θεματικής του Συμπο-
σίου σήμερα, την εποχή της Παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης των πληθυσμών. Ο 
διευθυντής του ΙΝΕ/ΕΙΕ, καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, αναφέρθηκε στο μετα-
ναστευτικό φαινόμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπό την 
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οπτική της Ιστορίας και της Πολιτικής Επιστήμης. Ανοίγοντας τις εργασίες του Συμποσί-
ου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώ-
ρου, ανέπτυξε μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση τη σημασία της ετερότητας και 
της διαφορετικότητας σε καταστάσεις μετανάστευσης και εξορίας καθώς και τη διάδρα-
σή τους με τις αρχές της ισότητας και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνέχεια εστί-
ασε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο ελληνικό παράδειγμα, με αναφορές στις λο-
γοτεχνικές και στις πολιτισμικές αναπαραστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου, τό-
σο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Ο καθηγητής του Université Paris-Ouest-La Défense, 
Jean-Marc Moura, επίσημος προσκεκλημένος του Συμποσίου,  αναφέρθηκε, στην εναρ-
κτήρια ομιλία του, στο χώρο  της Θεωρίας των μετααποικιακών σπουδών έτσι όπως εμ-
φανίζονται σήμερα διεθνώς και ιδιαίτερα στον γαλλόφωνο χώρο. Εισηγητής τη δεκαετία 
του ’90 των πολιτισμικών σπουδών στη Γαλλία, τομέας μέχρι τότε αποκλειστικά αγγλο-
σαξονικός, ο J.-M. Moura έχει ιδιαίτερα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των μετααποικιακών 
σπουδών και στην προσέγγιση, υπό το πρίσμα των νέων θεωριών, των γαλλόφωνων λο-
γοτεχνιών καθώς και στη διάδραση των πολιτισμικών σπουδών και της Συγκριτικής Φιλο-
λογίας και Θεωρίας, τομέα τον οποίο υπηρετεί και ως μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Εται-
ρείας Συγκριτικής Γραμματολογίας, της ICLA/AILC. Mετά από μία εκτενή θεωρητική εισα-
γωγή, ο J.-M. Moura επικεντρώθηκε στην εισήγησή του σε συγκριτολογικές προσεγγίσεις 
του λογοτεχνικού έργου των Le Clézio και Tahar Ben Jelloun μέσα στο μετααποικακό πε-
ριβάλλον της Νότιας Μεσογείου. Στην ομιλία του ανέπτυξε επίσης και τις σχέσεις παγκο-
σμιοποίησης και littérature-monde, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά από το μα-
νιφέστο των γαλλόφωνων συγγραφέων, τις σχέσεις γαλλόφωνων λογοτεχνιών με εκεί-
νες της "μητροπολιτικής" Γαλλίας και ιδιαίτερα με τη λογοτεχνία των μεταναστών του Μα-
γκρέμπ πρώτης και δεύτερης γενιάς ('littérature beur') μέσα από τη θεωρία των Deleuze 
& Gatari. Αναφέρθηκε ακόμη στις θεωρίες της Συγκριτικής Φιλολογίας και στη διεύρυνση 
και ανάπτυξή τους δια μέσου των πολιτισμικών σπουδών, όπως δείχνει σήμερα η διεθνής 
πρακτική μέσα από τα συνέδρια και τα σπουδαιότερα επιστημονικά περιοδικά.To διεθνές 
Συμπόσιο L’Espace Méditerranéen: écriture de l’exil, migrances et discours post-colonial, προ-
σπάθησε να προσεγγίσει τα παρακάτω κομβικά ζητήματα στο πλαίσιο των νέων θεωριών 
της μετααποικιακής κριτικής και γενικότερα των πολιτισμικών σπουδών:

♦ H συμβολή της μετααποικιακής κριτικής στην ανάλυση της πολιτικής διάστασης 
της λογοτεχνίας.♦ Ο ρόλος της ανακάλυψης της 'άλλης' κουλτούρας –μέσα από 
τη μετανάστευση, την εξορία και τον εκπατρισμό– στην πορεία συγγραφέων ή 
διανοουμένων στο πλαίσιο μιας διττής ταυτότητας του 'ανήκειν'.♦ Οι δεσμοί, 
πρόσκαιροι και μόνιμοι, ανάμεσα στη μνήμη, τη διασπορά, τις ταυτότητες και τις 
αφηγηματικές φόρμες που προέρχονται από τις 'κουλτούρες εν κινήσει' ('cultures en 
déplacement').♦ Υβριδικότητες, νομαδισμοί, "λογοτεχνίες της μεθορίου".♦ Θεωρίες 
του τραύματος (trauma theories) και λογοτεχνίες της εξορίας και της μετανάστευσης.

Κάτω από αυτήν την οπτική εξετάστηκαν τόσο θεωρητικά ζητήματα (littérature-
monde και γαλλοφωνία, λογοτεχνία και ιστορική μνήμη, θεωρίες της διασποράς, 
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μετααποικιακός λόγος και σπουδές του φύλου, κ.ά.) όσο και έργα συγγραφέων που 
σημάδεψαν με το έργο τους τη μεταναστευτική λογοτεχνία: Tahar Ben Jelloun, Fatima 
Mernissi, Albert Cohen, Abla Farhoud, Kostas Montis, Aline Apostolska, Vénus Khoury-
Ghata, Boualem Sansal, και πολλών άλλων συγγραφέων αλλά και ανθρώπων της 
διανόησης και του πολιτικού ακτιβισμού. Παραθέτουμε τους τίτλους των εισηγήσεων 
και τους εισηγητές που παρουσίασαν τις εργασίες τους, σε πέντε Συνεδρίες, υπό την 
προεδρία των: Αννα Ταμπάκη (Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοξενούμενη ερευνήτρια 
ΙΝΕ/ΕΙΕ), Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Arzu Ildem (Université 
d’Ankara), Antoine Sassine (Mount Royal University, Calgary), Γιώργος Φρέρης 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): 

Margarita Alfaro (Université Autonome de Madrid), Le harem méditerranéen: 
la femme écrivaine face à un espace de rêve ou un espace d’exil culturel et personnel ♦ 
Olympia Antoniadou (Université Aristote de Thessaloniki), Marginalité et hétéroculture 
dans les romans d’Albert Cohen ♦ Arzu Etensel Ildem (Université d’Ankara), De Beyrouth 
à Montréal, Abla Farhoud: la voix de l’exil et de la solitude ♦ Latifa Maâroufi (Université 
d’Égée), Littérature de la résistance et colonialisme contemporains ♦ Ilaria Vitali (Université 
de Bologne), De l’errance géographique au nomadisme littéraire : le cas de Vénus Khoury-
Ghata ♦ Adelaida Porras Medrano (Université de Séville), Le discours postcolonial chez 
quelques écrivains maghrébins de langue française ♦ Elena-Brandusa Steiciuc (Université 
"Stefan cel Mare"), Déchantement postcolonial et migrance dans les écrits de l’Algérien 
Boualem Sansal ♦ Georges Fréris (Université Aristote de Thessaloniki), Le "mythe" de 
El Greco exilé dans la culture néo-hellénique ♦ Stéphane Sawas (INALCO), Du concept 
de Diaspora dans l’étude du fait littéraire ♦ Antoine Sassine (Mount Royal University, 
Calgary), L’exil ou la quête du paradis chez Georges Schahadé ♦ Cheryl Toman (Case 
Western Reserve University), Writing War, Migration, and Exile  : Women’s Voices from 
Lebanon and Croatia ♦ Evangelia Georgitsogianni (Harokopeion University of Athens), 
Migration and Diaspora: Immigrant women’s cultural production in contemporary Greece ♦ 
Ourania Polycandrioti (IRN/FNRS), Écrire l’exil ou l’intériorisation de l’Histoire ♦ Louisa 
Christodoulidou (Université d’Égée), Trauma, identité nationale et discours post-colonial 
dans Portes fermées de Kostas Montis ♦ Vassiliki Lalagianni (Université du Péloponnèse), 
Εxil et mémoire traumatique dans les écrits de Mimika Kranaki et d’Aline Apostolska.

Βασιλική Λαλαγιάννη
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Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά, 2010
John Robertson, The Enlightenment, the Public Sphere and Political Economy
(ΕΙΕ, 8 Δεκεμβρίου 2010)

Η δέκατη πέμπτη ετήσια διάλεξη, αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή του ΙΝΕ/ΕΙΕ, 
Κ. Θ. Δημαρά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 με ομιλη-

τή τον John Robertson, καθηγητή της Ιστορίας της πολιτικής σκέψης του Πανεπιστη-
μίου του Cambridge. Η διάλεξή του είχε τίτλο: The Enlightenment, the Public Sphere and 
Political Economy.

O John Robertson, επί μακρόν university lecturer της Νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας 
στην Οξφόρδη και τώρα καθηγητής στην παλαιά έδρα του Ernest Barker στο Cambridge, 
είναι σήμερα ένας από τους πρωταγωνιστές της συζήτησης για τον χαρακτήρα του Διαφω-
τισμού ως φαινομένου με ευρύτατη διάχυση στον πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης. Τα εν-
διαφέροντά του καλύπτουν την πνευματική ιστορία της Ευρώπης 1600-1800, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη συγκριτική μελέτη του Διαφωτισμού, τη θρησκευτική ετεροδοξία, την πολιτική 
και κοινωνική σκέψη, και τη σχέση της με την πολιτική και κοινωνική δομή. Ασχολήθηκε 
ιδίως με τις εκδηλώσεις του Διαφωτισμού στη Σκωτία και είναι συγγραφέας, μεταξύ πολ-
λών άλλων έργων, μιας πολύ σημαντικής συγκριτικής μελέτης για την εμφάνιση του Δια-
φωτισμού στη Νάπολη της Ιταλίας και στη Σκωτία.

Το κείμενο της δέκατης πέμπτης διάλεξης θα κυκλοφορήσει, όπως κάθε χρόνο, σε 
δίγλωσση αυτοτελή έκδοση.
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