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Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ του IΝΕ

Τα Σεμινάρια του ΙΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2010, για δέκατη συνεχή χρονιά. 
Πρόκειται για τις καθιερωμένες συναντήσεις της Παρασκευής, όπου τόσο μέλη 

του ΙΝΕ, όσο και επισκέπτες ερευνητές παρουσιάζουν τις τρέχουσες έρευνές τους και 
συζητούν ζητήματα μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης καθώς και τους προβληματισμούς που 
ανακύπτουν από την επεξεργασία και διαπραγμάτευση του κάθε ζητήματος που τους 
απασχολεί. Έτσι τα Σεμινάρια και οι συζητήσεις που γίνονται σε αυτά, στηρίζουν την 
έρευνα στις επιστήμες του ανθρώπου με άξονα τον επιστημονικό διάλογο που αποτελεί 
και βασική προϋπόθεση του όλου εγχειρήματος που συνεχίζεται ανελλιπώς από τον 
Φεβρουάριο του 2001.

15 Ιανουαρίου 2010
Προβλήματα έκδοσης κειμένων (απορίες ενός ιστορικού).
Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ιστορικός, διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ.

7 Μαΐου 2010
Η αρχή των εθνοτήτων και οι Ρωσικές Πολιτικές απέναντι στα Βαλκάνια στο β΄ μισό του 
19ου αιώνα.
Ομιλήτρια: Άντα Διάλλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών.

14 Μαΐου 2010
Οι διαδρομές των Ελλήνων εμπόρων της Νίζνας τον 18ο αιώνα.
Ομιλητής: Γιάννης Καρράς, υποψήφιος διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

21 Μαΐου 2010
Σεξ, ψέματα και κάπνισμα στη Ρωσία του 17ου αιώνα.
Ομιλητής: Νίκος Χρυσίδης, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας, Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο Νοτίου Κοννέκτικατ, ΗΠΑ.

4 Ιουνίου 2010
Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου (1949-1961).
Ομιλήτρια: Κατερίνα Δέδε, τεχνικός έρευνας ΙΝΕ/ΕΙΕ, υποψήφια διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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11 Ιουνίου 2010
Ρωσική ναυτική στρατηγική, 1895-1904.
Ομιλητής: Νίκος Παπαστρατηγάκης, διδάκτωρ ιστορικός.

22 Οκτωβρίου 2010
Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων στη βόρεια Αζοφική με βάση τα ρωσικά και 
ουκρανικά αρχεία.
Ομιλήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, καθηγήτρια Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και 
Ευρυδίκη Σιφναίου, κύρια ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ.

12 Νοεμβρίου 2010
Το μεσσιανικό κίνημα του εβραίου Σαμπατάι Τσεβί και ο χριστιανικός κόσμος της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Oμιλητής: Γιώργος Κουτζακιώτης, ιστορικός, ερευνητής ΙΝΕ/ΕΙΕ.

26 Νοεμβρίου 2010
Από τη λογιοσύνη στην επιστήμη. Η κλασική φιλολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.
Oμιλήτρια: Σοφία Ματθαίου, ιστορικός, ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ.

3 Δεκεμβρίου 2010
O Λόρδος Βύρωνας και ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος κατά την Ελληνική Επανάσταση.
Oμιλητής: Roderick Beaton, Koraes Professor of Modern Greek and Byzantine 
History Language and Literature Centre for Hellenic Studies King’s College London.

n

Πανεπιστημιακά σεμινάρια ερευνητών του ΙΝΕ, 2009-2010

Ευαγγελία Μπαλτά (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)

Τον Οκτώβριο του 2010 η Ευαγγελία Μπαλτά δίδαξε στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του 
Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, το οποίο διευθύνει ο 
καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης. Θέμα του μεταπτυχιακού μαθήματος: "Τα Οθωμανικά 
Αρχεία στην Ελλάδα". Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο και την ιστορία 
των μονάδων που διατηρούνται σήμερα στην Ελλάδα καθώς και για τις εκδεδομένες 
μελέτες που βασίστηκαν σ’αυτό. 

Ουρανία Πολυκανδριώτη (κύρια ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ)

"Μορφές του πεζού λόγου στον αιώνα των φιλοσόφων. Το επιστολικό μυθιστόρημα", 
μάθημα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γαλλικής γλώσσας 
και φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατεύθυνση: "Γαλλική λογοτεχνία" (εαρινό 
εξάμηνο).
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Εξετάζεται το επιστολικό μυθιστόρημα στην εξέλιξή του κατά τον 18ο αιώνα στη 

Γαλλία, έτσι όπως αποτυπώνει τις κυρίαρχες τάσεις της λογοτεχνίας της εποχής: την 
κοινωνική και πολιτική κριτική, την ανάγκη επικοινωνίας και διάδοσης των ιδεών, τον 
ρόλο του ατόμου στην κοινωνία, την απελευθέρωση του συναισθήματος. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το επιστολικό μυθιστόρημα ανθεί την εποχή αυτή, πιστοποιώντας έτσι την 
αλλαγή της στάσης του ατόμου απέναντι στην εμπειρία του, την αποδέσμευσή του 
από τη συλλογικότητα, από τα δεσμά της παράδοσης και της θρησκείας. Από τον 
Montesquieu (Lettres persanes, 1721), τον Marivaux (La vie de Marianne, 1731-41), τον 
Crébillon (Lettres de la Marquise de M***, 1734) ως τον Jean-Jacques Rousseau (Nouvelle 
Héloïse, 1761) και τον Laclos (Liaisons dangereuses, 1782) ο κατ’εξοχήν επιστολικός 
18ος αιώνας σκιαγραφεί τη σύγχρονη κοινωνία, επανατοποθετεί την έννοια της αρετής 
και αναγγέλλει τον ρομαντισμό μέσα από τη μυθοπλασία αλλά και τη ρεαλιστική 
αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)

"Ιστορία Πολιτισμού και Θεσμών. Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από την Επιστημονική στη 
Βιομηχανική επανάσταση", προπτυχιακό μάθημα στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας 
και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (χειμερινό εξάμηνο).

Εισαγωγή: μεθοδολογία, ιστοριογραφία.
Διαφωτισμός: πολιτική και ιδέες στην Αγγλία και στη Γαλλία.
Επαναστάσεις: Γαλλία 1789, Γαλλία και Κεντρική Ευρώπη 1848.
Aστικός κόσμος και ευρωπαϊκές πόλεις.
Βιομηχανική Επανάσταση: το παράδειγμα της Βρετανίας.

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010

(4-11 Ιουλίου 2010)

Διεξήχθησαν για 26η χρονιά τα "Σεμινάρια της Ερμούπολης", τα οποία αποτελούν 
πλέον θεσμό και διοργανώνονται από το ΙΝΕ σε συνεργασία με το Επιστημονικό 

και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων. Τα Σεμινάρια, που διεξάγονται στα ΓΑΚ του νομού 
Κυκλάδων, αποτελούν ένα χώρο γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου. Στα Σεμινάρια του 
2010 συμμετείχαν 78 επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία, τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι συζήτησαν γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες:

♦ Γεωγραφικό εργαστήρι. Κρίση - καθημερινότητα - μετανάστευση (4-5 Ιουλίου)
♦ Ιστορίες πόλεων (5-6 Ιουλίου)
♦ "Με τα μάτια των άλλων". Προσλήψεις και εικόνες που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 

20ό αιώνα (6-8 Ιουλίου)
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♦ Ψηφιακός δήμος και διοικητική μεταρρύθμιση (8-11 Ιουλίου)
♦ Συριανό ιστορικό εργαστήρι (9-10 Ιουλίου)
Αναλυτικό πρόγραμμα των Σεμιναρίων μπορεί να αναζητήσει κανείς στην ακόλουθη 

ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/inr-seminars-syros2010.pdf

n

Συριανό Ιστορικό Εργαστήρι
(Ερμούπολη, 9-10 Ιουλίου 2010)

Στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης", διοργανώθηκε από το ΙΝΕ το 
καθιερωμένο πλέον Συριανό ιστορικό εργαστήρι (9-10 Ιουλίου). Στο εργαστήρι, 

σκοπός του οποίου είναι να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συζήτηση της επιστημονικής 
κοινότητας με την τοπική κοινωνία γύρω από θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της 
Σύρου γενικότερα, για μία ακόμη φορά αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος γύρω από 
μία ποικιλία θεμάτων. Ειδικότερα, στο φετινό εργαστήρι παρουσιάστηκαν θέματα που 
αφορούν τα συριανά τυπογραφεία τη δεκαετία 1940-1950, την υγεία και πρόνοια τον 
19ο και 20ό αι., τη ναυπηγική τον 19ο αι., την προσφυγική εγκατάσταση, τον Νικόλα 
Κάλας, καθώς και μία συνολική οικονομική ανάγνωση της ιστορίας της Ερμούπολης. 
Τέλος, στη φετινή συνάντηση, δύο από τους σημαντικότερους φορείς της Ερμούπολης, 
τα ΓΑΚ και το Βιομηχανικό Μουσείο, παρουσίασαν τη μέχρι τώρα δράση τους, ενώ 
παράλληλα έθεσαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την περαιτέρω πορεία 
τους. Στις εργασίες της συνάντησης μετείχαν με ανακοινώσεις οι: Μαρίζα Δαλεζίου, 
Απόστολος Δελής, Περσεφόνη Καραμπάτη, Ερατώ Κουτσουδάκη, Ευθύμιος Μαυρίκας, 
Κωστής Μπιτζάνης, Νίκος Λιβαδάρας, Χρήστος Λούκος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, 
Ευάγγελος Ρούσσος, Αγγελική Φενερλή, Αγγελική Ψιλοπούλου.

n

Επιστημονική συνάντηση
Με τα μάτια των άλλων 
Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αι.
(Ερμούπολη, 6-8 Ιουλίου 2010)

Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2010 διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών, το τριήμερο 6-8 Ιουλίου 2010, επιστημονική συνάντηση 

με θέμα την πρόσληψη προσωπικοτήτων που με τη δράση τους και το έργο τους άφησαν 
ισχυρό το ίχνος τους στην ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα. Η προβληματική της 
συνάντησης αφορούσε τόσο τον τρόπο που προσέλαβαν, κατανόησαν και αντιμετώπισαν 
τις προσωπικότητες αυτές οι συγκαιρινοί τους, όσο και τις τύχες τους μετά τον θάνατό 
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τους, στους μεταγενέστερους και συνολικότερα στη νεοελληνική συνείδηση. Οι 
ετοιμότητες των 17 συμμετεχόντων συνέδρων έπαιξαν οπωσδήποτε ρόλο στα πρόσωπα 
που επιλέγηκαν να παρουσιαστούν, εντούτοις σχηματίστηκε μία αντιπροσωπευτική 
εικόνα σημαντικών περιόδων και όψεων της νεοελληνικής πραγματικότητας. Οι δύο 
πρώτες συνεδρίες αφορούσαν κυρίως πρόσωπα που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην 
ίδρυση του ελληνικού κράτους μέσω της πολιτικής ή της στρατιωτικής τους δράσης. Η 
τρίτη συνεδρία ήταν αφιερωμένη σε προσωπικότητες της οικονομίας και των γραμμάτων 
τον 19ο αιώνα και η τέταρτη σε ηγετικές μορφές της πολιτικής του 20ού αιώνα. Τα 
θέματα που τέθηκαν από τις εισηγήσεις των ομιλητών, οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
και η συμμετοχή των ακροατών έδωσαν την ευκαιρία να αναπτυχθεί διάλογος σε όλη 
τη διάρκεια του γόνιμου αυτού τριημέρου. Στις εργασίες της συνάντησης μετείχαν με 
ανακοινώσεις οι: Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Σπύρος Δράινας, Νίκος 
Θεοτοκάς, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νίκος Κοταρίδης, 
Χρήστος Λούκος, Σοφία Ματθαίου, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ευδοκία Ολυμπίτου, 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Αλέξης Πολίτης, Ουρανία Πολυκανδριώτη, Διονύσης 
Τζάκης, Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου. Το πρόγραμμα της συνάντησης βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eie.gr/nhrf/
institutes/inr/news/seminaria-syros-gr.htm. Το ΙΝΕ έχει αποφασίσει την έκδοση των 
πρακτικών της συνάντησης σε χωριστό τόμο, η εκδοτική προετοιμασία του οποίου έχει 
ήδη ξεκινήσει.

Δημήτρης Δημητρόπουλος

Διαρκές Σεμινάριο Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (φιλοξενούμενο πρόγραμμα στο ΙΝΕ/ΕΙΕ)
Επιτροπή ΙΑΕΝ: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος,
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (υπεύθυνος του Σεμιναρίου).

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010
Επιστολογραφία, ημερολογιακές καταγραφές και εφημερίδες του μετώπου της περιόδου 
1918-1923. Όψεις και αναπαραστάσεις της νεανικής καθημερινότητας στον πόλεμο. Μια 
ανθρωπολογική προσέγγιση.
Ομιλητής: Παναγιώτης Γρηγορίου.

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010
Παιδική ηλικία και νεότητα στην ψυχιατρική / νευρολογική θεωρία και πράξη: Το 
παράδειγμα των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.
Ομιλήτριες: Δέσπω Κριτσωτάκη, Βάσια Λέκκα.
Συζητητές: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Δημήτρης Πλουμπίδης.
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Από έρευνα που διενεργήθηκε στη μνήμη του Γιάγκου Πεσμαζόγλου (1918-2003), 
με τη χορηγία της οικογένειάς του, στο πλαίσιο του ΙΝΕ/ΕΙΕ και με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη, προέκυψε και η ακόλουθη σεμιναριακή 
συνάντηση:

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010
Μαρία Κουπαρίτσα, Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ) 1971-1972. Η 
φυσιογνωμία και η δράση μιας βραχύβιας αντιδικτατορικής κίνησης.
Συζητητές: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Βαγγέλης Καραμανωλάκης.

n

Ομάδα Μελέτης της Ρωσικής Ιστορίας

Με σκοπό την προώθηση της μελέτης της ρωσικής και ουκρανικής ιστορίας 
δημιουργήθηκε, τον Φεβρουάριο 2010, η Ομάδα Μελέτης της Ρωσικής Ιστορίας 

που φιλοξενείται στο ΙΝΕ/ΕΙΕ και στην οποία είναι δεκτοί όποιοι συνάδελφοι από 
Ερευνητικό κέντρο η Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και του Εξωτερικού μοιράζονται  συναφή 
ιστοριογραφικά ενδιαφέροντα. Ιδρυτικά μέλη της ΟΜΡΙ είναι οι Ευρυδίκη Σιφναίου 
(ΙΝΕ/ΕΙΕ), η Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), και ο Νίκος Χρυσίδης (South 
Eastern Connecticut University). Αντικείμενο της Ομάδας Μελέτης είναι καταρχήν η 
ρωσική ιστορία του 18ου και 19ου αιώνα. Σκοπός των συναντήσεων είναι η επικοινωνία, 
η βιβλιογραφική ενημέρωση και η γνώση των αρχειακών πηγών που αφορούν στη 
ρωσική ιστορία. Ειδικά ενδιαφέρει η ανταλλαγή απόψεων για τα θεωρητικά ζητήματα 
που σχετίζονται με αυτό το ερευνητικό πεδίο, για τις διεθνείς ιστοριογραφικές τάσεις 
αλλά και την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες. 

Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων διεξήχθη τον Μάιο και Ιούνιο του 2010 στην 
αίθουσα σεμιναρίων του ΕΙΕ, (12.00-14.00) με τρεις συναντήσεις. Μίλησαν η Άντα 
Διάλλα (αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), με 
θέμα "Η αρχή των εθνοτήτων και οι Ρωσικές Πολιτικές απέναντι στα Βαλκάνια στο β΄ 
μισό του 19ου αιώνα", ο Γιάννης Καρράς (υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών) με θέμα "Οι διαδρομές των ελλήνων εμπόρων 
της Νίζνα τον 18ο αιώνα" και ο Νίκος Παπαστρατηγάκης (διδάκτωρ του London School 
of Economics and Political Sciences) με θέμα "Ρωσική Ναυτική στρατηγική στην Άπω 
Ανατολή, 1895-1904".

Τζελίνα Χαρλαύτη
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