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Επιστημονικό Συμπόσιο
Recovering the past : Archaeologists and Travelers in Ottoman Lands
(University of Pennsylvania Museum, Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α., 19-20 Μαρτίου 2010)

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος στο University of 
Pennsylvania Museum στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., διοργανώθηκε στις 19 και 20 

Μαρτίου 2010 Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο Recovering the past : Archaeologists and 
Travelers in Ottoman Lands. Η προβληματική του Συμποσίου επικεντρώθηκε σε θέματα 
που αφορούν όψεις, αφομοιώσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις Ανατολής και Δύσης στην 
οθωμανική αυτοκρατορία, κατά τον 19ο αιώνα. Και πιο συγκεκριμένα στο κατά πόσο η 
οθωμανική ανώτερη τάξη και οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ταξιδιώτες, αρχαιολόγοι και 
φωτογράφοι προσέγγισαν, κατανόησαν και ενδεχομένως επηρέασαν ή επηρεάστηκαν 
αμφίδρομα στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι ανακοινώσεις αναπτύχθηκαν αφενός, 
στο ευρύτερο ιστορικό και πολιτιστικό πνεύμα δυτικοποίησης της Μέσης Ανατολής και 
αφετέρου, στις δραστηριότητες των Αμερικανών στην οθωμανική αυτοκρατορία κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Οι ανακοινώσεις του Επιστημονικού Συμποσίου εντάχθηκαν στον Κατάλογο 
της Έκθεσης με τον τίτλο Archaeologists and Travelers in Ottoman Lands που 
πραγματοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Ιούνιο 2011 στο University of 
Pennsylvania Museum στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. Στις συλλογές και τα αρχεία του 
PENN Museum εντοπίστηκε άγνωστο και αδημοσίευτο υλικό (σχέδια, φωτογραφίες 
επιστολές, ημερολόγια ανασκαφών) αμερικανών αρχαιολόγων καθώς και ένα 
ξεχασμένο και αδημοσίευτο έργο του Hamdi Bey, πρωτοπόρου της αρχαιολογίας 
στην οθωμανική αυτοκρατορία και γνωστού οριενταλιστή ζωγράφου. Η Έκθεση 
επικεντρώνεται σε τρεις προσωπικότητες : του Osman Hamdi Bey, πρώτου διευθυντή 
του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Μουσείου, του Herman Hilprecht διακεκριμένου 
ασσυριολόγου από την Πενσυλβάνια και του Henry Ηaynes πρωτοπόρου αρχαιολόγου 
φωτογράφου και ταξιδιώτη του οποίου το έργο παραμένει σχεδόν άγνωστο. Η 
Έκθεση όπως και το Επιστημονικό Συμπόσιο επικεντρώνονται στο ταξιδιωτικό ρεύμα, 
την πρώιμη ταξιδιωτική φωτογραφία και τις απαρχές της αρχαιολογικής σκαπάνης 
των Αμερικανών στην οθωμανική αυτοκρατορία, κατά τον 19ο αιώνα. Ο Κατάλογος 
της Έκθεσης αναρτήθηκε στον διαδικτυακό πανεπιστημιακό κόμβο http://www.
ottomanlands.com.

Η τελευταία φάση του ερευνητικού αυτού προγράμματος θα ολοκληρωθεί με 
την Έκθεση που θα παρουσιαστεί, τον Ιούνιο 2011, στο Μουσείο του Πέρα στην 
Κωνσταντινούπολη, με το ίδιο θέμα, εμπλουτισμένη με υλικό από τα αρχεία Μουσείων, 
Πανεπιστημίων και άλλων πολιτιστικών φορέων της Τουρκίας. Οι ανακοινώσεις του 
Επιστημονικού Συμποσίου θα ενταχθούν και στον έντυπο Κατάλογο της Έκθεσης αυτής.

Tο πρόγραμμα του Συμποσίου κατανεμημένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες και 
μια καταληκτήρια εισήγηση ήταν το ακόλουθο :
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I. Archaeologists and Mission-

aries. Susan Heuck Allen (Smith 
College), Problematic Protégés 
and Projects : Charles Eliot Nort-
non’s Diplomacy and AIA’s Ac-
quisition of Symbolic Capital ♦ 
Bonna Wescoat (Emory Univer-
sity), ‘The most Perfect Idea of a 
Greek City that anywhere exists’  : 
Assos in the Nineteenth Century 
♦ Heather Sharkey (University 
of Pennsylvania), American Mis-
sionaries in the Ottoman Lands: 
Foundational Encounters ♦ Fi-
roozeh Kashani-Sabet (Univer-
sity of Pennsylvania), Unearthing 
the East: American Oriental Stud-
ies and Archaeology in the Ottoman Empire ♦ Brian Johnson (Independent Scholar), A 
Traveler’s View of American Missionaries in Anatolia.

II. Photography, travel, and Travel Photography. Nancy Micklewright (Getty Founda-
tion), Photography in the Service of empire: Past and Present in Ottoman Photography ♦ 
Layla S. Diba (Independent Scholar), Muhammad Ghaffari: The Persian Painter of Modern 
Life ♦ Robert Ousterhout (University of Pennsylvania), John Henry Haynesès Travels and 
Photographs of Anatolia in 1884-87 ♦ Ioli Vingopoulou (INR/NHRF, Athens), Travelers to 
Seven Churches of Asia Minor.

III. Diplomacy, Art, and Archaeology. Nina Athanassoglou-Kallmyer, (University of 
Delaware), Germanophiles and Germanophobes: French Archaeology in the Mediterranean 
after the Franco-Prussian war ♦ Doris Behrens-Abouseif (SOAS, University of London), L. 
F. Cassa and the earliest panoramas of Cairo ♦ Holly Edwards (Williams College), Exiles, 
Diplomats and Darlings: Afghans Abroad in the early 20th century.

IV. Osman Hamdi Bey. Edhem Eldem (Bogaziçi University, Istanbul), Osman Hamdi 
Bey : Myths and Realities ♦ Zeynep Çelik, (New Jersey Institute of Technology), Defining 
Empire’s Patrimony: Ottoman Press and Antiquities ♦ Emine Fetvaci (Boston University), 
Between Modernity and Empire : The Art of Osman Hamdi ♦ Gülru Çakmak (Johns Hop-
kins University), 'Il a su trouver le drame tel qu’il existe': Osman Hamdi;s Zeibek à l’ affût 
(1867) and the French History Painting Tradition.

Concluding Remarks. Renata Holod (University of Pennsylvania), Westernization, Mod-
ernization and "Occidentalism".

Ιόλη Βιγγοπούλου
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20ό Διεθνές Συνέδριο για τον Εθνικισμό στο London School of Economics 
and Political Science
Nation and Charisma
(Λονδίνο, 13-15 Απριλίου 2010)

Η διοργάνωση ενός ετήσι-
ου συνεδρίου με στόχο την 

επαφή και τον διάλογο ερευνητών 
από διαφορετικές επιστημονικές 
πειθαρχίες οι οποίοι ασχολούνται 
με τη μελέτη του εθνικού και εθνο-
τικού φαινομένου στις νεώτερες 
και σύγχρονες κοινωνίες υπήρξε 
προγραμματικός στόχος του Ομί-
λου για τη Μελέτη του Εθνοτισμού 
και του Εθνικισμού (Association 
for the Study of Ethnicity and 
Nationalism / ASEN) από την ίδρυ-
σή του στο LSE το 1991. Το φετινό 

20ό συνέδριο με τίτλο Έθνος και Χάρισμα ήλθε να κλείσει με επιτυχία έναν πλούσιο απο-
λογισμό δράσης δύο ακριβώς δεκαετιών.

Το τριήμερο συνέδριο είχε κάθε μέρα ξεχωριστή θεματική. Η πρώτη μέρα αφιερώθη-
κε στη συζήτηση των θεωρητικών διαστάσεων και των ιστορικών μορφών που λαμβάνει το 
"Χάρισμα" –μια έννοια που απασχολεί όχι μόνο την Θεολογία αλλά και την Πολιτική Επι-
στήμη– σε συνάρτηση με τα έθνη και τους εθνικισμούς στον νεώτερο και σύγχρονο κό-
σμο. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου διερεύνησε τους ποικίλους τύπους πολιτικής αρχηγε-
σίας που είναι ευεπίφοροι στη χαρισματικότητα –τύποι οι οποίοι αρθρώνονται και χρησι-
μοποιούν ως πεδία αναφοράς είτε δίπολα πολιτικά (Αριστερά - Δεξιά, Δημοκρατία - Αυ-
ταρχισμός) είτε δίπολα κοινωνικά και πολιτισμικά (π.χ. θρησκευτικότητα - εκκοσμίκευση). 
Τέλος, η τρίτη και καταληκτική ημέρα του συνεδρίου συζήτησε δύο ζητήματα: πρώτον, το 
κατά πόσον, στην περίπτωση ενός "χαρισματικού" εθνικού κινήματος, το κίνημα αυτό κα-
θίσταται τέτοιο "από τα πάνω", δηλαδή από την χαρισματική ηγεσία του, ή και "από τα κά-
τω", δηλαδή μέσω συγκεκριμένων μύθων οι οποίοι, επικαλούμενοι το "Χάρισμα", διαπερ-
νούν και χαρακτηρίζουν το συλλογικό σώμα. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε την τε-
λευταία μέρα του συνεδρίου είχε να κάνει με το εάν ένας «χαρισματικός» εθνικισμός κα-
θοδηγείται ή καθοδηγεί τα οράματα και τις στοχοθεσίες των ομάδων εκείνων οι οποίες, 
στην ουσία, ευθύνονται για την ανάπτυξη και την κατεύθυνσή του –δηλαδή των ηγεσιών 
και των διανοουμένων που τις στηρίζουν (ιστορικών, φιλολόγων, ποιητών, μουσικών κλπ).

Το πρόγραμμα των κεντρικών εισηγήσεων ήταν, συγκεντρωτικά, το ακόλουθο: 
David Martin (LSE), Charisma and founding fatherhood ♦ Lucy Riall (Birbeck College), 
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Heroes of the nation: charisma and personality cults in Risorgimento Italy ♦ MacGregor Knox 
(LSE), Mussolini and Hitler: charisma, regime, and nation ♦ Lord Meghnad Desai (LSE), 
Gandhi and Nehru: reason and charisma in narratives of nationhood ♦ Erik-Jan Zürcher 
(International Institute for Social History, Amsterdam), The Ataturk cult in Turkey ♦ 
Elleke Boehmer (Oxford University), Madiba magic: Mandela’s outlier charisma.

Πέραν των κεντρικών εισηγήσεων οι οποίες διέγραφαν τον θεματικό άξονα της κά-
θε μέρας μια σειρά από παράλληλες συνεδρίες, εμβάθυναν σε επιμέρους περιπτωσιο-
λογίες οι οποίες δεν περιορίζονταν γεωγραφικά στην Ευρώπη αλλά εκτείνονταν στην εγ-
γύς και άπω Ανατολή, στην Ινδία, την Αμερική και την Αυστραλία.

Μάριος Χατζόπουλος

Διεθνές Συνέδριο
Η Αδριατική: Συγκλίσεις και αποκλίσεις (18ος-19ος αι.)
(Κέρκυρα, 29-30 Απριλίου 2010)

Το διήμερο Πέμπτη-Παρασκευή, 29-30 Απριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε στην 
Κέρκυρα (Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας) διεθνές συνέδριο με θέμα 

Η Αδριατική: Συγκλίσεις και αποκλίσεις (18ος-19ος αι.) / L’Adriatico: incontri e separazioni 
(XVIII-XIX secolo). Αξίζει εξ αρχής να επισημανθεί το γεγονός ότι συνδιοργανωτές της 
επιστημονικής αυτής συνάντησης υπήρξαν το Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti (ένας πολιτιστικός οργανισμός με έδρα τη Βενετία και σκοπό την παραγωγή και 
διάδοση της γνώσης στους τομείς των θετικών και θεωρητικών επιστημών, που ανάγει 
τις αρχές του στη Ναπολεόντεια περίοδο), το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Όπως αποτυπώνει με εύγλωττο τρόπο ο τίτλος του συνεδρίου, στην ελληνική και 
ιταλική εκφορά του, σκοπός της συνάντησης αυτής υπήρξε η αναζήτηση των σχέσεων 
ανάμεσα στους πληθυσμούς που κατοικούν στις δύο ακτές της Αδριατικής κατά τη 
διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα, "αιώνων", που κατά τον οξυδερκή χαρακτηρισμό του 
Alessandro Manzoni, που ανασύρθηκε για να τονίσει την προβληματική του συνεδρίου 
"ο ένας είναι οπλισμένος εναντίον του άλλου".

Γνωρίζουμε ότι η Αδριατική και η νότια απόληξή της, το Ιόνιο πέλαγος, αποτέλεσε 
επί σειρά αιώνων το σταθερό πέρασμα απ’ όπου άνθρωποι κάθε ιδιότητας –στρατιώτες, 
μισθοφόροι, έμποροι, τυχοδιώκτες, περιηγητές– θα διεκπεραιωθούν στις εκάστοτε 
αντίπερα ακτές για να αναζητήσουν την τύχη τους σε δεκάδες ενασχολήσεις ή να 
αποτελέσουν μέρη στρατιωτικών μονάδων, που κυρίως από τη Δύση θα κινηθούν προς 
την Ανατολή. Εξάλλου, η Αδριατική θα αποτελέσει την πολυπόθητη έξοδο προς τη 
θάλασσα για δυνάμεις ακόμα και της Κεντρικής Ευρώπης, γεγονός που έχει μυθολογικές 
απαρχές (Αργοναυτική εκστρατεία) αλλά ανασηματοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια 
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μετά τις πρόσφατες πολιτικο-γεωγραφικές ανακατατάξεις στον χώρο της Βαλκανικής. 
Δεν περνά ακόμα απαρατήρητο το γεγονός ότι στις μέρες μας τα νερά του Ιονίου 
και της Αδριατικής αποτελούν το πεδίο ενός οξύτατου οικονομικού ανταγωνισμού, 
καθώς άνθρωποι και εμπορεύματα περνούν με αμείωτη ένταση από τη μια μεριά στην 
άλλη, πράγμα άλλωστε που αποτυπώνεται και σε ένα μεγάλο αριθμό συνεδρίων, με 
αντικείμενο ακριβώς τις δραστηριότητες αυτές, συνεδρίων που τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις που βλέπουν την Αδριατική.

Έτσι και η επιστημονική συνάντηση της Κέρκυρας, για την οποία ο λόγος, μπορούμε 
να πούμε ότι έρχεται σε επίκαιρη ώρα να προσθέσει και τον δικό της λόγο, τον λόγο της 
ιστορίας, με το πρόσθετο ενδιαφέρον ότι οι συνδιαλεγόμενοι προέρχονταν από χώρες 
που εκβάλλουν στην Αδριατική και στο Ιόνιο: Ιταλία, Ελλάδα, Δαλματία (υπό την ευρεία 
έννοια του χώρου, που εκτείνεται στα βόρεια της Αλβανίας). 

Εξάλλου, το χρονικό ανάπτυγμα, που είχε θέσει ως πλαίσιο επιστημονικής αναφοράς 
το συνέδριο αυτό, οριοθετεί τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη, καθώς 
οι πληθυσμοί που κατοικούν στις δύο πλευρές της Αδριατικής, και ιδιαίτερα εκείνοι 
της ανατολικής πλευράς, θα βιώσουν έντονα ως υποκείμενα των νέων γεω-πολιτικών 
δεδομένων σοβαρές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πραγματικότητας: 
η Βενετία θα πάψει να υφίσταται ως πολιτικο-στρατιωτική οντότητα και τον χώρο, 
τουλάχιστον στη νότια απόληξή του, θα διεκδικήσει ένας ισχυρός περιφερειακός 
Οθωμανός πασάς, ο Αλή πασάς, με τα νεφελώδη οράματά του, αλλά κυρίως οι Μεγάλες 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις (Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία), που φέρνουν μαζί τους την επανάσταση 
και την αντίδραση σ’ αυτήν, το τέλος του παλαιού καθεστώτος και την εμφάνιση των 
πρώτων μορφών εθνικών αναζητήσεων.

Το συνέδριο άρχισε με τους χαιρετισμούς και την παρουσίαση της προβληματικής 
του, που έθεσαν και ανέπτυξαν ο κ. Francesco Bruni, καθηγητής της Ιστορίας της Ιταλικής 
Γλώσσας στο πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας και διακεκριμένο μέλος του Istituto 
Veneto, η καθηγήτρια κυρία Χρύσα Μαλτέζου, διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βενετίας και ο καθηγητής κ. Δημ. Τσουγκαράκης, πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις (αναφέρονται με τον τίτλο της γλώσσας, στην οποία 
εκφωνήθηκαν), που παρουσίασαν οι: Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Πώς έβλεπαν οι 
περιηγητές τις δύο πλευρές της Αδριατικής ♦ Emanuele Banfi, Dinamiche linguistiche nell’ 
area Adriatic tra i secc. XVIII-XIX: tra diglossie e ricerca di lingue nazionali ♦ Laura Minervini, 
Gli Ebrei dei porti Adriatici come mediatori liguistici e culturali ♦ Κατερίνα Κωνσταντινίδου, 
La politica ospedaliera nella Corfu settecentesca: un’ area dinamica di convergence e divergence 
tra Venezia e i suoi possedimenti in Levante ♦ Τζώρτζης Οικονόμου, Αναζητώντας την 
ιταλική Μούσα: Νικόλαος Δελβινιώτης και η επτανησιακή ποίηση στα ιταλικά ♦ Egidio Ivetic, 
Italia e Slavia nell’Adriatico orientale (1797-1848) ♦ Παναγ. Δ. Μιχαηλάρης, Η ιταλική 
παρουσία στην αυλή του Αλή πασά (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.) ♦ Νίκος Μπακουνάκης, Το 
αμερικανικό όνειρο του "Κάιζερ Φραγκίσκου Ιωσήφ του Α΄" ♦ Marko Trogrlic, Dopo Venezia: 
le trasformazioni politiche e istituzionali in Dalmazia dal 1797 al 1848 ♦ Josip Vrandecic, 
Culture e componenti proto nazionali e nazionali in Dalmazia dal 1797 al 1848 ♦ Carla 
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Marcato, Annotazioni del veneziano Francesco 
Zorzi Muazzo (1732-1775) su luoghi e cose 
"de la da mar" ♦ Δημ. Γ. Αποστολόπουλος, 
Με τον Ανδρέα Μουστοξύδη στο Μιλάνο το 
1820 ♦ Arnaldo di Benedetto, Angelica 
Palli ♦ Σωτήρης Κουτμάνης, Ο Ιωάννης 
Βελούδος (1811-1890) ανάμεσα στην ελληνική 
και βενετική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα ♦ 
Pietro Del Negro, I collegi padovani per gli 
student greci nel XVIII secolo ♦ Παναγιώτης 
Ιωάννου, Student greci alle Accademie di Belle 
Arti d’Italia (XIX secolo) ♦ Mara Nardo, Pieri 
e Petrettini.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι σύ-
νεδροι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
από κοντά τις πολύτιμες συλλογές της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, στις εγκατα-
στάσεις της οποίας οργανώθηκε και μουσική εκδήλωση από σπουδαστές του Μουσικού 
Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, και ακόμα να επισκεφθούν από κοινού την Πα-
λαιοκαστρίτσα, τα βασιλικά ανάκτορα του νησιού και το Αχίλλειον, καθώς και άλλα ση-
μεία με ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον (ΓΑΚ νομού Κερκύρας, Μουσείο Αντιβου-
νιώτισσας, κ.λπ).

Όπως γίνεται φανερό από τους τίτλους των 18 ανακοινώσεων, το ενδιαφέρον επι-
κεντρώθηκε κυρίως γύρω από την εξέταση πολιτιστικών ζητημάτων που εντοπίζονται 
μεταξύ των εθνοτήτων που κατοικούσαν στις δύο ακτές της Αδριατικής, ανάμεσα στα 
οποία ιδιαίτερη θέση κατέχoυν ακόμα όσα σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με 
το βενετσιάνικο παρελθόν. Φυσικά το πεδίο που απομένει για να αποτελέσει αντικεί-
μενο όχι ενός αλλά πολλών άλλων συνεδρίων, που μπορούν να λάβουν χώρα σε πό-
λεις της Αδριατικής, είναι ευρύτατο. Γι αυτό, πιστεύω, ότι πέραν της επιστημονικής συμ-
βολής που προσέφεραν οι εργασίες της Κέρκυρας –και που, βέβαια, η γραπτή εκδο-
χή τους θα δώσει τη δυνατότητα και της καλύτερης αποτίμησής τους– εκείνο που έθε-
σε με εμφατικό τρόπο είναι το αίτημα για τη συνέχιση και εμπλουτισμό της ιδέας, που 
συνέλαβαν και υλοποίησαν οι διευθύνσεις των τριών θεσμικών φορέων της Ελλάδας 
και της Ιταλίας.

Π.Δ. Μιχαηλάρης
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Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας του CNRS
Le Patriarcat œcuménique "hors frontières"
(Παρίσι, 17-18 Ιουνίου 2010)

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2010 οργανώθηκε στο Παρίσι από το Centre National de la 
Recherche Scientifique μια επιστημονική συνάντηση εμπειρογνωμόνων για ζητή-

ματα ιστορίας, πολιτικής και διπλωματικής των εγγράφων του Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως. Στη Συνάντηση Εργα-
σίας συμμετείχαν ερευνητές που ερ-
γάζονται σε ερευνητικά κέντρα της 
Ευρώπης πάνω σε αντίστοιχα ερευ-
νητικά προγράμματα. Από το Βε-
ρολίνο ο Christof Kraus, τη Λει-
ψία ο Sebastian Kolditz, τη Βιέννη οι 
Christian Gastgeber, Johannes Preiser-
Kappeller και η Ekaterini Mitsiou, από 
το Βουκουρέστι ο Petre Guran και 
από τη διοργανώτρια πόλη, το Πα-
ρίσι, η Marie-Hélène Congourdeau, 
η Marie-Hélène Blanchet, ο Dan 
Ioan Muresan, ο Michel Stavrou και 
ο Constantin Vetochnikov. Από την 
Αθήνα δύο ερευνητικά προγράμ-
ματα του Ινστιτούτου Νεοελληνι-
κών Ερευνών που σχετίζονται με 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-

ως, το "Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία" και το εξωτερικό πρόγραμ-
μα "Αρχεία Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως", εκπροσωπήθηκαν από τη Μάχη Παΐ-
ζη-Αποστολοπούλου, τον Δ. Γ. Αποστολόπουλο και τη Γιούλη Ευαγγέλου. Οι συμμετα-
σχόντες παρουσίασαν στη Συνάντηση τα έργα που καθένας διεξάγει στα ερευνητικά κέ-
ντρα της χώρας του και αποφασίστηκε η διευρωπαϊκή αυτή ομάδα να οργανώσει μια 
Στρογγυλή Τράπεζα όπου θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με το Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως κατά την ύστερη βυζαντινή και την πρώιμη μεταβυζαντινή εποχή, τράπε-
ζα ενταγμένη στο πλαίσιο του XXIIου Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου που θα γί-
νει στη Σόφια τον Αύγουστο του 2011.

Την επόμενη Συνάντηση θα τη διοργανώσει στη Βιέννη το εκεί Ινστιτούτο Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας, προκειμένου να ετοιμαστεί και να υποβληθεί από τις 
χώρες-μέλη της ομάδας πρόταση για την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 
γύρω από το πιο πάνω θέμα.

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου
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Συμπόσιο για τον Διαφωτισμό στη Δανία
Joy and Laughter in the 18th Century
(Kolding, 25 Aυγούστου 2010)

H Δανική Eταιρεία Mελέτης του 18ου αιώνα (Danish Society of 18th Century Studies) 
οργάνωσε, την 25η Aυγούστου 2010, Συμπόσιο με θέμα Joy and Laughter in the 

18th Century. Tο Συμπόσιο διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Συνόδου της Eκτελεστικής 
Eπιτροπής της Διεθνούς Eταιρείας Mελέτης του 18ου αιώνα (International Society for 
Eighteenth–Century Studies) στην πόλη Kolding, όπου η έδρα του Πανεπιστημίου 
της Δυτικής Δανίας. Έτσι στο Συμπόσιο έλαβαν μέρος όχι μόνο μέλη της Δανικής 
Eταιρείας αλλά και διακεκριμένα μέλη της Διεθνούς Eταιρείας, τα οποία συνέβαλαν στην 
επιτυχία του είτε παρουσιάζοντας μια ανακοίνωση, είτε συμμετέχοντας στις μακρές και 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Tο Συμπόσιο, οι εργασίες του οποίου έγιναν σε αίθουσες του Πανεπιστημίου, άνοιξε 
η ομιλία του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Kαλιφόρνιας (Santa Barbara) William 
Warner με θέμα "… et la poursuite du bonheur". Joie et révolution, και στη συνέχεια 
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες είκοσι εννέα ανακοινώσεις που προέβαλαν διάφορες 
όψεις της θεματικής του Συμποσίου:

Daniel Johansen, The last portraits of Goods graze. A study of the introduction of an 
absolutist representation in royal portraits in eighteenth century Denmark and Norway ♦ 
Herald Heppner, L’image du Turc en Europe centrale: de l’ennemi au drôle de l’occident ♦ 
Søren Peter Hansen, At gavne og fornøje. On Three Minor Danish 18th Century Novels: 
Jørgen. En dosmers Levnetsløb (1786) and John Thral (1787) both by Chresten Pram and 
Kœrligheds Nytte (1791-92) by I.C. Tode ♦ Ivo Nieuwenhuis, Enlightenment contested... 
through laughter. The case of the Dutch periodical De Lantaarn (The Lantern), 1792-1801 
♦ Nina Christensen, Images of girlhood. Ironic and humorous girls in 18th Century Dan-
ish magazines for children ♦ Jørn Schøsler, Jens Baggesen voyageur en France: un regard 
amusé et satirique sur la France révolutionnaire ♦ Marc André Bernier, Figures du monde 
renversé et aventures de la raison critique de Lesage à Marivaux ♦ Christina Ekström, 
"This makes me weep this very hour for Joy and Shame", Body and belief in the Moravian 
Church during the 18th century ♦ Ingi Sigurðsson, The Attitudes of the Icelandic Cham-
pions of the Enlightenment to Popular Culture ♦ Christina Sjöblad, Lettres à Kickan ♦ 
Nan Gerdes, Revolution and Parody. The Political Satire of the French Revolution ♦ Artem 
Serebrennikov, Rhetoric and Festivity in Fray Gerundio de Campazas ♦ Cassandra Ulph, 
Performing Professionalism in Frances Burney’s Early Journals and Letters ♦ Lotte Jensen, 
Typically Dutch humour? Laughter in the satirical writings of Arend Fokke Simonsz (1755-
1812) ♦ Lisbeth Worsøe-Schmidt, Dry songs and scribbles ♦ John Dunkley, Le Rire dans 
Le Joueur et Le Lègataire de J.-F. Regnard ♦ Mogens Davidsen, The Line of Beauty and 
The Line of Reason ♦ Hans-Jürgen Lüsebrink, Humour et satire dans les almanachs en 
Allemagne au XVIIIe siècle - l’exemple de l’Almanach de Goettingue/Göttinger Taschen-
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Calender ♦ Linda Gil, Le rire dans le Dictionnaire philosophique de Voltaire : de la poétique 
à la philosophie ♦ Karen Skovgaard-Petersen & Peter Zeeberg, Ludvig Holberg’s novel 
Iter subterraneum Nicolai Klimii (1741). Enlightenment satire in classical Latin garments ♦ 
Mogens R. Nissen, The Danish Asiatic Company: Colonial Expansion and Commercial Inter-
ests ♦ Alberto Postigliola, Politique et bonheur chez Rousseau ♦ Karin Esmann Knudsen, 
The joyful Garden ♦ Christina Holst Færch, Cutting off the limb – About castrate ♦ Rikke 
Christensen, Enlightenment re-launched, combining joy and critique ♦ Peer E. Sørensen, 
Johannes Ewald and the novel.

Tο Συμπόσιο και οι εργασίες της Eκτελεστικής Eπιτροπής της International Society 
for Eighteenth-Century Studies πλαισιώθηκαν από ξενάγηση στην πόλη του Kolding 
και από μουσικές εκδηλώσεις, ενώ την επόμενη μέρα του Συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν 
την τύχη να περιηγηθούν στην πόλη Ribe, η οποία κρατά έντονη την ανάμνηση από 
τον αιώνα των Φώτων, αλλά και να θαυμάσουν τους θησαυρούς, έντυπα βιβλία και 
χειρόγραφα, που φυλάσσονται στην Library of Ribe Katedralskole.

Δημήτρης Αποστολόπουλος



123
ΙΓ΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου
(Κομοτηνή, 19-20 Νοεμβρίου 2010)

Η Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου που διοργανώθηκε στις 19-20 Νοεμβρίου 
2010, στην Κομοτηνή, από τον Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ήταν η δέκατη τρίτη στη σειρά των φθινοπωρινών 
αυτών συναντήσεων που έχουν πλέον γίνει θεσμός (βλ. και το σημείωμα του Παναγιώτη 
Μιχαηλάρη στο Ενημερωτικό Δελτίο 34 (2009), σ. 122-123). Οι διοργανωτές, η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Γιούνη και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, 
υποδέχθηκαν και φέτος μεγάλο αριθμό καθηγητών, ερευνητών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών, δημιουργώντας για μία ακόμη φορά το κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου που 
χαρακτηρίζει τον θεσμό αυτό ήδη από τις απαρχές του.

Το πυκνό πρόγραμμα της φετινής Συνάντησης αρθρώθηκε σε επτά συνεδρίες, οι 
οποίες κάλυψαν θεματικά όλες τις περιόδους της ιστορίας του δικαίου. Συγκεκριμένα, 
ζητήματα αρχαίου ελληνικού δικαίου αφορούσαν οι ανακοινώσεις Οι αρχαϊκοί νόμοι της 
Δρήρου (Μαρία Γιούνη), Η δίκη εις την ασπίδα του Αχιλλέως – συγκριτικοί παραλληλισμοί 
(Φώτιος Κατζούρος), Οι γυναίκες του Σωκράτη (Σπύρος Κουλοχέρης) και Περιπτώσεις στις 
οποίες αποκλείεται η εκδίκαση ενώπιον της Ηλιαίας (Χριστίνα Καραμπάτσου).

Στο ελληνιστικό-ρωμαϊκό δίκαιο αναφέρονταν οι ανακοινώσεις Αμοιβαίες επιδράσεις 
μεταξύ ρωμαϊκού και χριστιανικού δικαίου (Ευάγγελος Καραμπελιάς), Ολιγανδρίας 
αποτελέσματα σε μία επιγραφή από την ρωμαϊκή Κριμαία (Ηλίας Αρναούτογλου), Οι 
επιστολές του Ιουλίου Καίσαρα προς τους Μυτιληναίους (Αθηνά Δημοπούλου) και Η θέση 
της γυναίκας ως διαδίκου στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο (Ελένη Καραμπάτσου). Η Γ΄ Συνεδρία 
αφορούσε το ρωμαϊκό δίκαιο: Η regula iuris σε σχέση προς την αρχέγονη έννοια του 
ius (Ιωάννης Τζαμτζής), Η stipulatio κατά τη διδασκαλία των ιουστινιάνειων Εισηγήσεων 
(Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου) και Υποκριτές ή Θεραπευτές; Η κοινωνική λειτουργία των 
συνηγόρων στην αυτοκρατορική περίοδο (Δημήτρης Καράμπελας).

Ζητήματα βυζαντινού δικαίου αφορούσαν οι ανακοινώσεις "Το αιρετόν δικαστήριον 
έοικε κυρίω δικαστηρίω" (Βασιλικά 7.2.1) (Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη), Προβλήματα 
και παρατηρήσεις σχετικά με το βασιλικόν σέκρετον κατά την παλαιολόγεια περίοδο (Ανδρέας 
Γκουτζιουκώστας) και "Όσα τοις νόμοις εφείται" (Λίζα Μπένου).

Στο δίκαιο της Ενετοκρατίας αναφερόταν η ανακοίνωση Τα «βρετά παιδιά» της 
Λευκωσίας: η έκθεση νηπίων στη βενετική Κύπρο (Γιάννης Χατζάκης), ενώ στο μεταβυζαντινό 
δίκαιο αφιερώθηκαν δύο Συνεδρίες με τις εξής ανακοινώσεις: Στα καρνάγια της Πρέβεζας 
(δεύτερο μισό του 18ου αιώνα) (Γιώργος Ροδολάκης), Το ζήτημα της προίκας στη Λέσβο 
τον 18ο αιώνα και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του (Παναγιώτης Μιχαηλάρης), Η 
οίκηση στους κώδικες της Επισκοπής Κοζάνης του 19ου αιώνα (Αναστασία Παληού), 
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη Μύκονο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο (Θεόδωρος 
Μαυρομμάτης), Τα νομικά χειρόγραφα της Βήσσανης (Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου), 
Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου (1966-2010). Συστηματική επισκόπηση 
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150 ετών επιστημονικής συνεισφοράς στην έρευνα της ιστορίας του ελληνικού δικαίου των 
μεταβυζαντινών χρόνων (Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη) και Το νόμιμον της μητροπόλεως 
Ηρακλείας "δι’ εσόπτρου ορώμενον" (Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος).

Κατά τη διάρκεια της ΙΓ΄ Συνάντησης έγινε και πάλι αναφορά στην υποβάθμιση 
του μαθήματος της Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 εντάχθηκε στα 
κατ’ επιλογήν μαθήματα. Το σύνολο των συμμετεχόντων συμμερίστηκε την ελπίδα των 
διοργανωτών το θέμα να επανεξεταστεί στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών 
και να επανενταχθεί αν όχι στο πρώτο έτος ίσως σε ένα μεταγενέστερο έτος, όπου 
άλλωστε θα ταίριαζε καλύτερα.

Γιούλη Ευαγγέλου

Διεπιστημονική Ημερίδα
Ταξίδι και Λογοτεχνία
(Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2010)

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης οργάνωσε ημερίδα με θέμα Ταξίδι και Λογοτεχνία. Είναι αλήθεια ότι το 

Εργαστήριο αυτό, κάτω από τη διεύθυνση του ακαταπόνητου Γιώργου Φρέρη, καθηγητή 
Συγκριτικής γραμματολογίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, 
εδώ και πάνω από μια δεκαετία έχει γίνει φυτώριο νέων επιστημόνων και συμβάλλει 
ακατάπαυστα στην προώθηση του επιστημονικού κλάδου της συγκριτικής φιλολογίας 
με την οργάνωση πλήθους συμποσίων και με το εκδοτικό του πρόγραμμα. Τα πρακτικά 
των επιστημονικών εκδηλώσεων που οργανώνει το Εργαστήριο δημοσιεύονται τακτικά 
στην περιοδική έκδοση Δια-Κείμενα / Inter-Textes που κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο. 
Οι θεματικές του περιοδικού πλουτίζουν σταθερά τη βιβλιογραφία και τη γενικότερη 
προβληματική της συγκριτικής φιλολογίας που στην Ελλάδα δεν έχει την τύχη να 
αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό σήμερα κυκλοφορεί 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://dia-keimena.frl.auth.gr/site/

Η ημερίδα που οργανώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα 
Ταξίδι και Λογοτεχνία,  πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη. Η θεματική της 
ημερίδας συνιστά μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες που διερευνά η συγκριτική φιλολογία, 
καθώς θέτει ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας και των κριτηρίων λογοτεχνικότητας 
των ταξιδιωτικών κειμένων, σχέσεων μυθοπλασίας και πραγματικότητας, λογοτεχνικής 
πρόσληψης του χώρου και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων του χώρου και της 
λογοτεχνίας. Η μελέτη του ταξιδιού στη λογοτεχνία προϋποθέτει μια διεπιστημονική 
προσέγγιση και επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών μεταξύ τους μεθοδολογικών 
εργαλείων. Αυτό, γιατί όσα κείμενα ορίζουμε συνολικά ως ταξιδιωτική λογοτεχνία, ή 
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ταξιδιωτική φιλολογία, συνέχονται, τόσο στη συγχρονία όσο και στη διαχρονία, από 
έναν κοινό θεματικό άξονα –το ίδιο το ταξίδι– αλλά κρύβουν μέσα τους ένα πλήθος 
διαφορετικών γραμματολογικών ειδών. Αν αναλογιστούμε την ιστορία του είδους, έτσι 
όπως διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, μέσα από το πλήθος των ευρωπαϊκών κυρίως 
περιηγητικών εκδόσεων, θα διαπιστώσουμε ότι η ταξιδιωτική αφήγηση μπορεί να 
περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία ειδών και αφηγηματικών τύπων, μπορεί δηλαδή να 
αποτελεί ένα αποστασιοποιημένο γεωγραφικό και ιστορικό δοκίμιο εγκυκλοπαιδικού 
και πληροφοριακού τύπου, ένα προσωπικό ημερολόγιο, μια εξειδικευμένη αποτύπωση 
του χώρου, ένα σύγχρονο ρεπορτάζ ή ακόμη μια αυτοβιογραφική, φιλοσοφική και 
εξομολογητική έκφραση. Έχει υποστηριχθεί μάλιστα, ότι το είδος της ταξιδιωτικής 
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φιλολογίας, στο σύνολό του, δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο σαν ένας συνδυασμός 
ποικίλων ειδών, που έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρχουν χωρίς καθόλου να 
χρειάζεται να ομογενοποιηθούν. Από την άλλη, η μυθοπλασιακή ταξιδιωτική περιγραφή 
αφενός αντλεί από την ταξιδιωτική γραμματεία αλλά αφετέρου συνιστά μια λογοτεχνική 
και φαντασιακή αναπαράσταση. Έτσι, η σχέση ταξιδιού και λογοτεχνίας αποβαίνει μια 
σχέση σύνθετη και πολυεπίπεδη, συχνά προβληματική και δύσκολο να προσδιοριστεί 
με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, μιας και αυτό που τελικά διακυβεύεται είναι 
ο ίδιος ο ορισμός της λογοτεχνίας.

Τέτοιου τύπου ζητήματα διερευνήθηκαν από τις ποικίλες ανακοινώσεις της 
ημερίδας: Σοφία Γαβριηλίδου, Τόποι της φαντασίας στην παιδική λογοτεχνία ♦ Καλλιόπη 
Πλουμιστάκη, Το μοναχικό ταξίδι του J.J. Rousseau. Από την παρατήρηση στη φύση ώς την 
πνευματική άσκηση ♦ Μαρία Λιτσαρδάκη, Το χωροχρονικό ταξίδι στην Υψιπύλη της Μ. 
Λαμπαρίδου-Πόθου ♦ Αγάθη Μαρκάτη, Νίκος Καζαντζάκης: Ταξίδι στην Επανάσταση ♦ 
Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Το ταξίδι στη μεταπολεμική ρεαλιστική διηγηματογραφία μας ♦ 
Ευαγγελία Δαμούλη-Φίλια, Η Αθωνική εμπειρία ως λογοτεχνική έμπνευση: Φώτης Κόντογλου 
και Γιώργος Βαφόπουλος ♦ Μαίρη Μακροπούλου, Γκυ ντε Μωπασσάν: Ταξιδιωτικά 
Χρονικά, μια υποτιμημένη πτυχή του έργου του ♦ Ουρανία Πολυκανδριώτη, Το ταξίδι 
στη Μεσόγειο Γάλλων και Ελλήνων συγγραφέων της γενιάς του μεσοπολέμου ♦ Ιφιγένεια 
Μποτουροπούλου, Ερνέστ Ρενάν, Ταξίδι στη Νορβηγία ♦ Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη, Το 
φανταστικό και ουτοπικό ταξίδι: Ουράνης και Baudelaire ♦ Εύη Πετροπούλου, Περιπλάνηση 
στην πόλη. Ταξίδια στον χώρο, τον χρόνο και τη μνήμη. Η περίπτωση του Walter Benjamin ♦ 
Σταυρούλα Τσούπρου, Μανώλης Γιαλουράκης: Μικρή εισαγωγή στην ταξιδιωτική πεζογραφία 
του ♦ Βασιλική Λαλαγιάννη, Γυναίκες, ταξίδι, αποικίες και εθνική ταυτότητα ♦ Αλεξάνδρα 
Ρασιδάκη, Διστακτικοί ταξιδιώτες, απραγματοποίητα ταξίδια: ο απόηχος ενός ρομαντικού 
μοτίβου στα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού.

Τα Πρακτικά της συνάντησης θα δημοσιευθούν, όπως πάντα, στο περιοδικό του 
Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας του ΑΠΘ, Δια-Κείμενα / Inter-Textes, με τη 
φροντίδα βέβαια του Γιώργου Φρέρη.

Ουρανία Πολυκανδριώτη

Επιστημονική διημερίδα στη μνήμη του καθηγητή Χρίστου Γ. Πατρινέλη
Συμβιβασμοί και προσδοκίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία του Ελληνισμού κατά την
Τουρκοκρατία
(Θεσσαλονίκη, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2010)

Λίγο πριν κλείσει χρόνος από την απώλεια του Χρίστου Γ. Πατρινέλη ο Τομέας 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φρόντισε να οργανώσει στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 
φιλολογικό μνημόσυνο για τον καθηγητή που λάμπρυνε με τις γνώσεις και το ήθος 
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του το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Οι εργασίες έγιναν στη λαμπρή 
παλιά Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ με θέμα: Συμβιβασμοί και προσδοκίες. 
Προσεγγίσεις στην ιστορία του Ελληνισμού κατά την Τουρκοκρατία.

Παλιοί και νεότεροι συνεργάτες, πνευματικοί φίλοι και μαθητές θέλησαν να 
τιμήσουν με την παρουσία και με τις ανακοινώσεις τους τον "εμπερίστατο, στοχαστικό 
και χαρίεντα" ερευνητή και καθηγητή, κατά τον εύστοχο και πυκνό χαρακτηρισμό 
που του απέδωσε ο παλιός του φίλος και συνάδελφος Ι. Κ. Χασιώτης στην κεντρική 
του εισήγηση. Ο Αστέριος Αργυρίου, ο Κώστας Λάππας, ο Γιώργος Κεχαγιόγλου, η 
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, ο Δ. Γ. Αποστολόπουλος, η Αγγελική Σκαρβέλη-
Νικολοπούλου, η Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, ο Κώστας Σαρρής και ο Βασίλης Κ. 
Γούναρης παρουσίασαν θέματα που εντάσσονταν στην προβληματική των κεντρικών 
αξόνων της σκέψης του Πατρινέλη, θέματα που εκτείνονταν από την Άλωση ώς τον 18ο 
αιώνα και εστιάζονταν κυρίως στην ανίχνευση σκοτεινών ή και αθησαύριστων ζητημάτων 
της ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού. Όλες τις ανακοινώσεις τις διαπερνούσε το 
πνεύμα της διεισδυτικής ματιάς που μας δίδαξε ο Χρίστος Πατρινέλης.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστημονική συνάντηση μίλησαν για τα ακόλουθα θέματα: 
Αστέριος Αργυρίου, Η μετά την Άλωση αναζήτηση ταυτοτήτων ♦ Κώστας Λάππας, Ο 
μεσαιωνικός ελληνισμός στις ιστοριογραφικές αναζητήσεις του νεαρού Μανουήλ Γεδεών ♦ 
Γιώργος Κεχαγιόγλου, Ιδεολογία στον κόσμο των Φαναριωτών του β΄ μισού του 18ου αιώνα: 
τα λογοτεχνικά δείγματα της Βοσπορομαχίας (1752, 1766, 1792) ♦ Σιδηρούλα Ζιώγου-
Καραστεργίου, "Προς διακόσμησιν ηθών των νέων". Η εξέλιξη των διδακτικών στόχων από 
τα παραινετικά κείμενα του 15ου αιώνα στη "Χρηστοήθεια" του Αντ. Βυζάντιου (1700;) και 
στη "Χειραγωγία" του Δημ. Δάρβαρη (1791) ♦ Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Ο Αρμενόπουλος 
του Θεόδωρου Αγαλλιανού ♦ Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Επιστολή του Μάρκου 
Κυπρίου Πορφυροπούλου προς τον Χρύσανθον Νοταράν ♦ Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, 
Ο ποστέλνικος Βασίλειος καταγράφει τα εισοδήματα του κλήρου (1815). Μια αθησαύριστη 
πηγή ♦ Κώστας Σαρρής, Διαπραγματευόμενος ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στην αυγή του 
18ου αιώνα: Η οθωμανική κατάκτηση στις εκκλησιαστικές ιστορίες του Δοσίθεου Ιεροσολύμων 
και του Μελετίου Αθηνών ♦ Βασίλης Κ. Γούναρης, Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο 
Βαρόνος Willian Pagget και τα "πρελιμινάρια" της Συνθήκης του Κάρλοβιτς (1697-1698). 
Επίσης διαβάστηκαν και οι ανακοινώσεις του Δημητρίου Σταματόπουλου, Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος και M. Fuad Köprülü: τα κυρίαρχα παραδείγματα στη νεοελληνική και την 
τουρκική ιστοριογραφία και Γιώργου Πλουμίδη, Βάιλος, "τερος" βυζαντινός.

Τη σκιαγράφηση του πορτραίτου του Χρίστου Πατρινέλη ολοκλήρωσε η παρουσίαση 
μιας άγνωστης στους πολλούς πλευράς της προσωπικότητάς του, την οποία ανέδειξε η 
εισήγηση του φίλου του και ομότιμου σήμερα καθηγητή του ΑΠΘ, Ι. Σ. Κολιόπουλου, με 
τίτλο Ο Χρίστος Πατρινέλης ποιητής, όπου ακούσαμε ποιήματα λιτά, μεστά, σαρκαστικά 
και χαρίεντα, όπως ήταν και ο δημιουργός τους.

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου
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L’Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIIe siècle,
sous la direction de Guillaume Faroult, Christophe Leribault et Guilhem Scherf. Essais 
de Marc Fumaroli de l’Académie française, Thomas W. Gaehtgens et Christian Michel, 
Gallimard-Louvre éditions, Παρίσι 2010, 502 σελ.

O κατάλογος αυτός της έκθεσης που πραγματοποιείται, από τις 2 Δεκεμβρίου 2010 
ώς τις 14 Φεβρουαρίου 2011, στο Mουσείο του Λούβρου στο Παρίσι μας δίνει την 

ευκαιρία να θαυμάσουμε με κάθε λεπτομέρεια τα εκατό πενήντα επτά εκθέματα, πίνα-
κες, αρχιτεκτονικά σχέδια, γλυπτά και έπιπλα, τα οποία εκπροσωπεύουν τον νεοκλασι-
κισμό του δεκάτου ογδόου αιώνα, την τελευταία φάση του κίνηματος για την στροφή 
προς τα θέματα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας μετά από εκείνη της Aναγέν-
νησης και του δεκάτου εβδόμου αιώνα. 

O δέκατος όγδοος αιώνας στη δυτική Eυρώπη, παρόλο που μας εισάγει στην επο-
χή της νεωτερικότητας, παρουσιάζεται, ωστόσο, ως προσπάθεια αναβίωσης της αρχαί-
ας τέχνης, όπου η αναζήτηση του καινούργιου που επιδιώκεται στην τέχνη συντελείται 
αναφορικά με το παλαιό. Mε τον τρόπο αυτόν, η γνωστή διαμάχη αρχαίων και νεοτέρων 
μεταφέρεται στο χώρο της τέχνης και διατηρείται ως δίλημμα πνευματικού αυτοπροσ-
διορισμού, γιατί η επιστροφή αυτή στις ρίζες της ευρωπαϊκής τέχνης έρχεται σε αντίθε-
ση με τις ιδέες του Διαφωτισμού για την πολιτισμική πρόοδο της ανθρωπότητας. Όπως 
υπογραμμίζει ο Γάλλος ακαδημαϊκός Marc Fumaroli οι συζητήσεις που προκλήθηκαν 
από το ζήτημα αυτό κατά τον αιώνα των Φώτων, που εύστοχα αποκαλεί "πρώτο αιώνα 
της νεότερης Eυρώπης", περιέχουν πράγματι ένα παράδοξο. 

H έκθεση μας προσφέρει μια συνθετική προσέγγιση καλλιτεχνικών έργων που δη-
μιουργήθηκαν από το 1720 ώς περίπου το 1790 στη Γαλλία, Aγγλία, Iταλία και στις Γερ-
μανικές χώρες. Διακρίνονται τρεις μεγάλες ενότητες: η πρώτη έχει αντικείμενο την ανα-
νέωση του ενδιαφέροντος για την αρχαιότητα (1720-1770) με την ανάπτυξη της αρχαιο-
λογίας και τη δημιουργία των πρώτων μουσείων, όπως εκείνου ·του Λούβρου. Στην ενό-
τητα αυτή τονίζεται η συμβολή του κόμητα de Caylus στη Γαλλία και του Johann Joachim 
Winckelmann στη Pώμη, ο οποίος στο βιβλίο του H Iστορία της τέχνης στους Aρχαίους 
(1764) εκθειάζει την ελληνική τέχνη θεωρώντας την ρωμαϊκή απλά απομίμησή της. H 
δεύτερη ενότητα της έκθεσης η οποία καλύπτει την περίοδο 1760-1790 αναφέρεται στις 
αντιστάσεις κατά τον νεοκλασικισμό, ενώ η τρίτη (1770-1790) προβάλλει την τελική επι-
κράτησή του.

Tα κείμενα των Marc Fumaroli, Christian Michel, Thomas W. Gaehtgens, Guilhem 
Scherf, Christophe Leribault και Guillaume Faroult επικεντρώνονται σε  θέματα  σχετι-
κά με την αναβίωση της κλασικής τέχνης τον δέκατο όγδοο αιώνα, τον κλασικισμό και 
τον νεοκλασικισμό στη Pώμη, Λονδίνο και Γερμανικές χώρες, τη γλυπτική και το ελληνι-
κό πνεύμα, την αναζήτηση της μεγαλοπρέπειας. Mε τον τρόπο αυτόν παρουσιάζεται μια 
πολλαπλότητα κλασικισμών τους οποίους φιλοδοξεί η έκθεση να προβάλλει με τα έρ-
γα των David, Canova, Boucher, Bouchardon, Le Lorrain, Pannini, Piranese, Vien, Mengs, 
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Van Loo, Clodion, Houdon, Füssli, και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Συνεπώς ο κατάλο-
γος αυτός, όπως άλλωστε και η έκθεση την οποία αντικατοπτρίζει, έχει την ιδιαιτερότη-
τα να παρουσιάζει αντίθετες ροπές στην αισθητική ερμηνεία του αρχαίου καλλιτεχνικού 
στοιχείου: μας φέρνει αφενός κοντά στο ζήτημα της ανανέωσής του και αφετέρου στις 
αντιστάσεις που προσπάθησαν να αναχαιτήσουν την ανάπτυξή του όπως το νεομπα-
ρόκ, ο νεομανιερισμός και οι θεωρίες περί υψηλού με αφετηρία τον φιλοσοφικό στο-
χασμό του Edmund Burke.

"Πυροτέχνημα" της Eυρώπης των Φώτων, ο νεοκλασικισμός όπως εύστοχα παρα-
τηρεί ο M. Fumaroli, κατόρθωσε να συγκεντρώσει tην Eυρωπαϊκή Πολιτεία των Γραμμά-
των και των Tεχνών γύρω από την  ίδια της την πηγή, την αρχαιότητα. Eκείνο που πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο νεοκλασικισμός, που εμφανίζεται ως στρο-
φή στο παρελθόν, δεν έχει το νόημα μιας απόδρασης αλλά μιάς απελευθέρωσης, γεγο-
νός που συνετέλεσε να γράψει ο André Chénier αυτούς τους χαρακτηριστικούς στίχους: 
"Aς κάνουμε ένα ταξίδι στους Aρχαίους για να ξαναβρούμε τα πρότυπά τους.  Aς ταξι-
δέψουμε στην εποχή τους, όπου κάθε άνθρωπος ελεύθερος τολμά απερίφραστα να εί-
ναι άνθρωπος και φανερά να σκέπτεται". 

Aυτή η αξιόλογη από κάθε άποψη έκδοση κλείνει με λεπτομερή ευρετήρια και εκτε-
νή βιβλιογραφία που την καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελετητή της εποχής αυτής.  

Pωξάνη Δ. Aργυροπούλου
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