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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
GREEK ECONOMIC HISTORY ASSOCIATION

Γιατί μάς χρειάζεται η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας.
Σήμερα συζητείται ευρύτατα η οικονομική κρίση, οι απαρχές της, τα ιστορικά 

παραδείγματα. Η οικονομική ιστορία ξαναέρχεται στο προσκήνιο και όπως έχει 
σημειώσει ένα μέλος της διεθνούς εταιρείας οικονομικής ιστορίας ο Paul M. Hohenberg 
(P. M. Hohenberg, "Toward a More Useful Economic History", Journal of Economic History, 
(2008). 68, σς. 339-354), η Οικονομική Ιστορία καλείται να αποδείξει τη χρησιμότητά 
της και την επιστημονική δεξιοτεχνία της. Η οικονομία δίχως την ιστορική της διάσταση 
χάνει την επαφή της με τον χώρο και τον χρόνο. Η αντιπαράθεση του παρελθόντος με 
το παρόν μπορεί να αποβεί αμοιβαία χρήσιμη στην κατανόηση και των δύο.

H Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας (ΕΕΟΙ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1990. 
Σύμφωνα με το καταστατικό, οι σκοποί της Εταιρείας ήταν εξαρχής: η μελέτη και η 
έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Ιστορίας όλων των κλάδων και όλων των 
περιόδων και ιδιαίτερα η προαγωγή της διδασκαλίας στα ΑΕΙ και στα παντός είδους 
Ερευνητικά Κέντρα και άλλα ιδρύματα. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων 
επιστημόνων που ασχολούνται με την Οικονομική Ιστορία καθώς και των σχέσεών τους 
με συναδέλφους και αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. Η ενθάρρυνση της διάσωσης 
αρχειακού και άλλου υλικού που προάγει την έρευνα στην Οικονομική Ιστορία. Η 
ανάπτυξη της συνεργασίας ελλήνων οικονομικών ιστορικών με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την εποχή της ίδρυσης της εταιρείας η Οικονομική Ιστορία κατείχε ένα μεγάλο 
μέρος από το ενδιαφέρον των ελλήνων ιστορικών. H EEOI συγκροτούσε επίσης ένα 
χώρο συνάντησης των ιστορικών που είχαν ήδη εργαστεί στα ερευνητικά προγράμματα 
των Τραπεζών, είχαν εκπονήσει, ή βρίσκονταν στη διαδικασία ολοκλήρωσης σχετικών 
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διδακτορικών διατριβών στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Τα ιδρυτικά μέλη της 
ΕΕΟΙ προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών επιστημών. Το γεγονός ότι 
η ΕΕΟΙ αποτελούσε εταίρο της διεθνούς εταιρείας οικονομικής ιστορίας έδινε επίσης 
στα μέλη της εταιρείας την άμεση δυνατότητα συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια. 
Σημαντική ήταν η συμβολή του Γ. Δερτιλή, πρώτου προέδρου της ΕΕΟΙ σ’ αυτό τον 
τομέα. Η οργάνωση πολλών σεμιναρίων οικονομικής ιστορίας τόσο στην Ε.Τ.Ε., όσο 
και στο Ε.Ι.Ε. οφείλεται και στην συμβολή του Σπ. Ασδραχά, δεύτερου χρονολογικά 
προέδρου της ΕΕΟΙ. Η ιστορία της ΕΕΟΙ ακολούθησε σε ένα βαθμό την κάμψη του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος για την οικονομική ιστορία στην ελληνική ιστοριογραφία. 
Από το 2008 η ΕΕΟΙ επαναδραστηριοποιήθηκε, με έδρα το ΕΙΕ. Μια σειρά από 
σεμιναριακές διαλέξεις οργανώθηκαν και φιλοξενήθηκαν από το 2009-2010 και 
ετοιμάζεται ένας σχετικός δικτυακός κόμβος στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή των 
μελών και φίλων της εταιρείας.

Μαρία -Χριστίνα Χατζηϊωάννου

131

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

