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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ
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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης (γενική επιμέλεια),
Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα,
Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων,
τόμοι Α'-Ε', Αθήνα 2000-2002.

Μ

ε την ευκαιρία του επετειακού έτους της διακοσιετηρίδας του μαρτυρίου του Ρήγα Βελε

στινλή και των συντρόφων του (1798-1998), η Βουλή
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των Ελλήνων με πρόταση του Προέδρου της κ. Από
στολου Χρ. Κακλαμάνη, αποφάσισε κατά τη συνεδρία
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ΡΗ1 της 31ης Μαρτίου 1998 να προβεί στην πραγμα
τοποίηση νέας συνολικής έκδοσης των σωζόμενων
έργων του Ρήγα. Η απόφαση αυτή της ολομέλειας τέ
θηκε σε εφαρμογή με περαιτέρω απόφαση του Προέ
δρου της Βουλής, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 1998 με την
οποία ανέθετε στον Πασχάλη Κιτρομηλίδη, καθηγητή
της πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
τη γενική ευθύνη της νέας έκδοσης. Η ίδια απόφαση
όριζε και την ομάδα των συνεργατών που θα ανελάμ
βαναν την εκπόνηση των επί μέρους τόμων της πε
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ντάτομης έκδοσης.
Το έργο κατανεμήθηκε ως εξής: Ο Παναγιώτης
Πίστας, φιλόλογος, συνεργάτης του Ινστιτούτου Νεο
ελληνικών Σπουδών Μ. Τριανταφυλλίδη και της Φιλο
σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης ανέλαβε την επιμέλεια του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει το Σχολείον
των Ντελικάτων Ερασιών. Ο Κ. Θ. Πέτσιος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέλαβε την επιμέλεια του δεύτερου τόμου που περι
λαμβάνει το Φυοικής Αηάνθισμα. Η επιμέλεια του τρίτου τόμου που παρουσιάζει το έρ
γο Ο Ηθικός Τρίηους ανατέθηκε στην Ines di Salvo, καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλο
λογίας στο Πανεπιστήμιο του Palermo. Την εισαγωγή του τόμου αυτού συνέγραψε η
Άννα Ταμπάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Η Άννα Ταμπάκη ανέλαβε επίσης την επιμέλεια του τέταρτου τόμου
που παρουσιάζει το έργο Νέος Ανάχαραις. Την επιμέλεια του πέμπτου τόμου που πα
ρουσιάζει το έργο Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικρός Ασίας, των
Μεσογείων νήσων και της Βλαχομηογδανίας ανέλαβε ο γενικός επιμελητής της έκδοσης,
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Σε επίμετρο στον τόμο αυτόν παρουσιάζεται βάσει παράλ
ληλων μαρτυριών και πρόταση ανασυγκρότησης των περιεχομένων του λανθάνοντος
δεύτερου επαναστατικού φυλλαδίου Στρατιωτικόν Εγκόληιον, που τυπώθηκε στη Βιέννη
το 1797 και κατασχέθηκε από την αυστριακή λογοκρισία.
Κάθε τόμος περιλαμβάνει εισαγωγική μελέτη, το πλήρες κείμενο του οικείου έργου

του Ρήγα βάσει της πρώτης έκδοσης και το ενδεδειγμένο συνοδευτικό υλικό (σχόλια,
γλωσσάριο, εικονογράφηση, ευρετήρια). Στην περίπτωση του έργου Φυοικής Αηάνθιομα
ο επιμελητής έλαβε υπόψη του και το χειρόγραφο το οποίο σώζεται στην Εθνική Βι
βλιοθήκη της Ελλάδος και παρουσίασε κριτική έκδοση του κειμένου. Στην περίπτωση
του επαναστατικού φυλλαδίου Νέα Πολιτική Διοίκηαις η νέα έκδοση έγινε βάσει του χει
ρογράφου των Κυθήρων που παρουσίασε σε κριτική έκδοση ο Εμμανουήλ Στάθης. Η
στοιχειοθεσία και εκτύπωση έγινε με το παλαιό σύστημα της μονοτυπίας στο εργαστή
ριο του τυπογραφείου Ιδεόγραμμα.
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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης,
Κυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878: Προσωπογραφική θεώρηση,
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2002, 320 σελ.
ο έργο αυτό εκδίδεται ως αρ. XLIII στην πρώτη σειρά δη
μοσιευμάτων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύ
πρου, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, που εγκαινιά
στηκε το έτος 1965 με το έργο Social and Historical Data on
Population του Θ. Παπαδόπουλλου. To βιβλίο αναφέρεται στη
διανοητική ιστορία της Κύπρου και της κυπριακής διασποράς
κατά την οθωμανική περίοδο. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι
πρόθεση του είναι να προσφέρει ένα instrumentum studiorum
στους μελετητές για να προσεγγίσουν τα πολλά ζητήματα (προ
σωπογραφικά, βιβλιογραφικά και πραγματολογικά) που συνδέ
ονται με τη διερεύνηση του θέματος. Μετά τον πρόλογο και τις
ευχαριστίες, όπου εκτίθεται η ιστορία της συγγραφής του βι
βλίου, το έργο απαρτίζεται από δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέ
ρος περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στο θέμα που επιμερί
ζεται στα εξής ειδικότερα υποκεφάλαια: Ι. Η των ονομάτων επί
σκεψις, II. Μεθοδολογικές αποσαφηνίσεις, III. Το κεκτημένο της
έρευνας, IV. Προβλήματα και αιτήματα της προσωπογραφίας,
V. Περιοδολόγηση της κυπριακής διανοητικής ζωής 1571-1878
[α) Η "χαμένη Αναγέννηση", β) Πνευματική ζωή και διασπορά, γ) Οι επίγονοι της δια
σποράς, δ) Κοινωνία και παιδεία κατά τον 18ο αιώνα, ε) Στο περιθώριο του Διαφωτι
σμού, στ) Η Κύπρος μεταξύ των εθνικών κέντρων].
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Το δεύτερο μέρος καταλαμβάνεται από την προσωπογραφία της κυπριακής λογιοσύνης κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, αλφαβητικά καταταγμένης σε 161 λήμματα.
Κάθε λήμμα απαρτίζεται από βιογραφικό σημείωμα, εργογραφία δημοσιευμένων έργων
και βιβλιογραφία. Η έκδοση κοσμείται από δεκατέσσερις πίνακες, τρεις από αυτούς έγ
χρωμους. Συμπληρώνεται με αγγλική περίληψη, ευρετήριο χειρογράφων και γενικό ευ
ρετήριο.

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης,
Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η συγκρότηση του αντικειμένου των νεοελληνικών σπουδών.
Αθήνα, Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2002, 24 σελ.

Ζ

το τεύχος αυτό παρουσιάζεται το πλήρες κείμενο, συνοδευμένο με τον σχετικό
υπομνηματισμό, της πέμπτης ετήσιας διάλεξης της ημέρας μνήμης Ιωάννη Γεννα
δίου που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (14 Μαρτίου
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2002). Στο μελέτημα, με βάση τα κείμενα του Ιωάννη Γενναδίου και με στάθμιση της λο
γικής βάσει της οποίας συγκρότησε τις συλλογές της βιβλιοθήκης του, επιχειρείται να
ανακτηθεί η αντίληψη του για το αντικείμενο και τον ενδεδειγμένο τρό
πο μελέτης των νεοελληνικών σπουδών. Ως αντικείμενο των νεοελλη
νικών σπουδών ορίζονται τα πνευματικά δημιουργήματα "της τρίτης
Il M\*faWÎIM*UJVrtL
περιόδου της ελληνικής γλώσσης της αρχομένης από της πτώσεως της
I U I ΕΓΠΏΙΕΕΤΚ JUtnXHiroi
T I H Î Î M V I I P » » r >•' y Κωνσταντινουπόλεως". Ως προς την ενδεδειγμένη μέθοδο της επιστή
μης των νεοελληνικών πραγμάτων, ο Ιωάννης Γεννάδιος επιμένει σε
τρία κυρίως στοιχεία: α) την ακριβολογία και τον κριτικό έλεγχο των
πληροφοριών, β) την απροκατάληπτη προσέγγιση, την απαλλαγή δη
λαδή από υποκειμενικές προϊδεάσεις, που κρίνει ότι χρωματίζουν την
κρίση πολλών ξένων παρατηρητών και γ) την ένταξη των νεοελληνι
κών σπουδών στα ευρύτερα πεδία έρευνας, που επιβάλλουν τα πολι
τισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα της νεοελληνικής εμπειρίας. Οι
συνάφειες αυτές είναι πρώτον η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
δεύτερον η ιστορία των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία και τρί
τον η ιστορία των άλλων γειτονικών, κατ' εξοχήν δε των βαλκανικών, λαών.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με ορισμένες παρατηρήσεις που ανακύπτουν από τις αντί
λήψεις του Ιωάννη Γενναδίου και λειτουργούν ως ερεθίσματα αναστοχασμού για τον χα
ρακτήρα των ιστορικών σπουδών και το ήθος της επιστημονικής έρευνας.

Παναγιώτης Μιχαηλάρης,
Ο Ερανιστής. Ευρετήρια, τ. 1-20 (1963-1995). Πίνακες περιεχομένων.
Γενικό ευρετήριο. Κατάλογος συνεργατών,
ΟΜΕΔ, Αθήνα 2001, 463 σελ.

Ι

ρόκειται για το αναλυτικό ευρετήριο των είκοσι πρώτων
τόμων του περιοδικού Ο Ερανιστής με πρόλογο του Δη
μήτρη Αποστολόπουλου, γενικού γραμματέα του ΟΜΕΔ, και ει
σαγωγικό σημείωμα του Παναγιώτη Μιχαηλάρη, ο οποίος σε συ
νεργασία με τη Γιούλη Ευαγγέλου-Μποτή έφερε σε πέρας, μετά
από πολύχρονη εργασία, το έργο αυτό.
Στον Πρόλογο του ο Δ. Αποστολόπουλος, βρίσκει την ευ
καιρία να παρουσιάσει ένα σύντομο αλλά περιεκτικό ιστορικό
της συγκρότησης και του έργου που έχει επιτελέσει ως τα σήμε
ρα ο Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, στο οποίο,
βέβαια, σταθερό σημείο αναφοράς παραμένει το περιοδικό Ο
Ερανιατής -ήδη το περιοδικό έχει φθάσει στον 23ο τόμο.

Στο Εισαγωγικό του Σημείωμα, εξάλλου, ο Π. Δ. Μιχαηλάρης εκτός από την ανα
φορά των στοιχείων που είναι απαραίτητα στον χρήστη του Ευρετηρίου, παραθέτει διά
φορα χαρακτηριστικά του περιοδικού, σχετικά με τη σύνταξη των ευρετηρίων που ο κά
θε τόμος περιείχε.
Όπως είναι φυσικό, στο Ευρετήριο μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος τα
ονόματα των προσώπων και των τόπων καθώς και τους τίτλους των έργων που περιέ
χονται στις σελίδες του περιοδικού, ενώ άλλοι πίνακες με τους καταλόγους των συνερ
γατών των είκοσι τόμων και τα περιεχόμενα του περιοδικού ανά τόμο, διευκολύνουν πε
ραιτέρω κάθε πιθανή αναζήτηση.

Παναγιώτης Μιχαηλάρης,
Η πραγματεία του Χρύσανθου Ιεροσολύμων "Περί Αφορισμού",
εκδ. Πορεία, Αθήνα 2002, 160 σελ.
ρόκειται για την έκδοση της ανέκδοτης, ως τα σήμερα,
μελέτης του Χρύσανθου, πατριάρχη Ιεροσολύμων, για
τον αφορισμό, την οποία ο λόγιος ιερωμένος (αρχιμανδρίτης
κατά τη σύνταξη της) συγκρότησε περί τα τέλη του 17ου αι., με
την προτροπή του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Κωνσταντίνου
Μπασαράμπα. Το έργο, που σώζεται ολόκληρο σε δύο χειρό
γραφα (ΜΠΤ, τώρα EBE, 69 - Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) ενώ
σε ένα τρίτο -της Ρουμανικής Ακαδημίας- υπάρχει μόνο το 1/3
της αρχής της πραγματείας, αποτελεί, ουσιαστικά, την πρώτη
προσπάθεια συστηματικής προσέγγισης του επιτιμίου, όσον
αφορά, κυρίως, την προέλευση, τον τρόπο επιβολής και τα απο
τελέσματα που η επιβολή του επιφέρει σε βάρος του αφορισμέ
νου.
Στο βιβλίο γίνεται βέβαια έκδοση του κειμένου της Πραγματείας με βάση το χειρό
γραφο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, παρουσιάζονται τα χειρόγραφα που το περιέ
χουν και αναζητούνται οι λόγοι που οδήγησαν τον αρχιμανδρίτη του πατριαρχείου Ιερο
σολύμων να προβεί στη σύνθεση της πραγματείας. Στο τρίτο, εξάλλου, μέρος της μελέ
της γίνεται αναλυτική προσέγγιση της πραγματείας από την άποψη του περιεχομένου, το
οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση των δυσμενών αποτελεσμάτων που η επιβο
λή του επιτιμίου έχει για τοντιμωρηθέντα χριστιανό καθώς και η χρήση του ως δογματι
κού όπλου στις αντιπαραθέσεις με την καθολική Εκκλησία.

Z.I. Siaflekis, Rania Polycandrioti (επιμέλεια και εισαγωγή),
Expressions et représentations littéraires de la Méditerranée:
î les et ports, I6e-20e siècles,
σειρά "Études et Recherches / Μελέτες και Έρευνες - I"
της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.
Πρακτικά Συμποσίου (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
5-6 Νοεμβρίου 1999), εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002, 165 σελ.
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Μεσόγειος, γεωγραφικός χώρος και ποιητικός
τόπος, έχει μελετηθεί μέσα από διαφορετικές
οπτικές και αποτελεί αντικείμενο πολλαπλών προσεγ
γίσεων, επιστημονικών, φιλολογικών, καλλιτεχνικών.
Η λογοτεχνική γραφή αναπαριστά με κατεξοχήν συμ
βολικό και υπαινικτικό τρόπο την εικόνα της Μεσο
γείου έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από την ιστορία
και τον πολιτισμό. Οι μελέτες που δημοσιεύοντα
αποτυπώνουν ακριβώς αυτήν την πολλαπλότητα και
την ποικιλία της λογοτεχνικής αναπαράστασης της
Μεσογείου αλλά και συγχρόνως το συλλογικό φαντασιακό που τη διαμορφώνει. Τα νησιά και τα λιμάνια,
προνομιακά σημεία του χώρου, πόλοι έλξης, στόχοι
πολέμου και διχόνοιας, εμπορικοί σταθμοί αλλά κα
χώροι πολιτισμού, διαμόρφωσαν την ιστορία και την
πολιτισμική φυσιογνωμία της ευρύτερης και διηπει
ρωτικής μεσογειακής περιοχής. Μήτρες πολιτισμού
αλλά και εστίες κακού τα νησιά και τα λιμάνια παί
ζουν έναν πολυεπίπεδο ρόλο στην ιστορική πραγμα
τικότητα της περιοχής. Ως αντικείμενα μυθοπλασίας
εκτείνουν την παρουσία τους στον διαχρονικό πνευ
ματικό χώρο, μέσα από διαφορετικές μορφές αναπα
ράστασης.
Στον τόμο, με επιμέλεια και εισαγωγή των Ζ. Ι.
Σιαφλέκη και Ράνιας Πολυκανδριώτη, συγκεντρώ
νονται τα κείμενα των ανακοινώσεων που παρου
σιάστηκαν στη συνάντηση εργασίας με θέμα: Λογο
τεχνικές εκφράσεις και αναπαρασταθείς της Μεσογείου.
Νησιά και λιμάνια, Ι6ος-20ός αι., που πραγματοποιή
θηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
στις 5 και 6 Νοεμβρίου 1999, με τη στήριξη της
Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμ
ματολογίας και του Υπουργείου Πολιτισμού (βλ.
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σχετικά Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 24, 1999, σ. 63-64). Ήταν η πρώτη συνάντη
ση της ερευνητικής επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εταιρείας Συ
γκριτικής Φιλολογίας (AILC/ICLA). Με τον τόμο αυτόν εγκαινιάζεται και η νέα εκδοτι
κή σειρά της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας με τίτλο:
"Μελέτες και Έρευνες".

Άννα Ταμπάκη,
Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (Ι8ος-Ι9ος αι.).
Μια συγκριτική προσέγγιση,
β' έκδοση, Ergo, Αθήνα 2002, 204 σελ.
πόρροια της ερευνητικής ενασχόλησης της συγγρα
φέως με ζητήματα που άπτονται της συγκριτικής
ιστορίας των ιδεών και της παιδείας, οι εννέα μελέτες που
περιέχονται στον τόμο, βαλμένες σε θεματική και χρονο
λογική τάξη, αποτυπώνουν μια περιδιάβαση στον χώρο
της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου κατά τον δέκατο
όγδοο και δέκατο ένατο αιώνα, με επίκεντρο το ζήτημα της
αποκρυστάλλωσης της δραματουργικής αντίληψης κα
πράξης. Παρουσιάζονται οι παλαιότερες μεταφραστικές
απόπειρες που εγγράφονται στο ρεύμα του Διαφωτισμού,
ανιχνεύονται δυτικές επιδράσεις και καταβολές των νεοελ
λήνων δραματουργών, καταδεικνύεται η ριζοσπαστική λει
τουργία του προεπαναστατικού θεατρικού κειμένου σε
σχέση με τις αντιλήψεις των Εγκυκλοπαιδιστών και τα "ιδε
ολογήματα" που κυοφόρησε η Γαλλική Επανάσταση, περι
γράφονται οι επερχόμενες αισθητικές και ιδεολογικές δια
φοροποιήσεις στη χρήση του "ιστορικού μύθου" κατά τη
διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα, η μετάβαση από την κλασικιστική τραγωδία στο ρο
μαντικό δράμα, ή ακόμη ζητήματα, όπως αυτό της μορφοποίησης της νεοελληνικής κω
μωδίας και των ευρωπαϊκών, κυρίως μολιερικών της επιδράσεων.

I l
Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας (1902-2002).
Ιστορική αναδρομή στη συλλογική συνείδηση των εμπόρων
(ιστορικός υπεύθυνος, Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου),
κείμενα: Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Μαρία Μαυρουδή,
Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα 2002, 237 σελ.

Η

επέτειος της εκατονταετίας του Εμπορι
κού Συλλόγου της Αθήνας έδωσε την
αφορμή για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου
που αποτελεί μια συλλογή κειμένων που πλαι
σιώνονται από ένα Γενικό Ιστορικό Χρονολόγιο, Πηγές-Βιβλιογραφία και Ευρετήριο. Ο
Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας συστήνετα
το 1902 μέσα σ' ένα ευνοϊκό κλίμα που προω
θούσε την ιδέα ιδρύσεως συλλόγων ήδη από
τα τέλη του 19ου αιώνα. Παράλληλα η αύξηση
του εισαγωγικού εμπορίου στην Ελλάδα, μέσα
στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, διαμόρφωσε ένα νέο δυναμικό τομέα στο λιανι
κό εμπόριο της πρωτεύουσας.
Η ιστορία του λιανικού εμπορίου στην Αθήνα είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο με την
ιστορική εξέλιξη της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους όσο και με την ιστορία του
κλάδου των εμπόρων. Η ανάπτυξη της Αθήνας στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
ήταν αλματώδης και προσδιοριζόταν από τους αυξανόμενους δημογραφικούς δείκτες,
καθώς και την αύξηση διαφόρων κλάδων της οικονομίας.
Ο Σύλλογος ξεκίνησε ως χώρος συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και διασκέδασης
των απομονωμένων μεταξύ τους εμπόρων του κέντρου της Αθήνας. Η πολιτική θέση κα
η δράση του Συλλόγου στη διαμάχη Βενιζελισμού και Αντιβενιζελισμού στο ελληνικό
κράτος και στις δικτατορίες που ακολούθησαν είχε σαν κύριο στόχο την προώθηση μα
κροχρόνιων αιτημάτων του κλάδου, όπως ήταν η αναδιάρθρωση του τελωνειακού και
του δασμολογικού συστήματος, οι αγορανομικές και φορολογικές διατάξεις, το θέμα της
επαγγελματικής στέγης. Ειδικά προβλήματα του κλάδου θα αναδείξουν σιγά- σιγά από
τον Μεσοπόλεμο μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ εμπόρων - εισαγωγέων στο ελληνικό κρά
τος και ελλήνων βιομηχάνων, στην οποία το κράτος καλείται να πάρει θέση.
Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν έπαψε να καλλιεργεί την κοι
νωνική δράση και να υποστηρίζει το έργο της κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτό δια
μορφωνόταν μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα στο ελληνικό κράτος. Η αλ
ληλοβοήθεια προς τα μέλη του, προς τους εμποροϋπαλλήλους, αλλά και προς το ευ
ρύτερο κοινωνικό σύνολο ήταν απολύτως καθοριστική για τη δημόσια εικόνα του Εμπο
ρικού Συλλόγου της Αθήνας.
Στη συνέχεια αυτής της εξωτερικής συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο της
Αθήνας το ΚΝΕ/ΕΙΕ μετείχε στην έκθεση: Ano τις ανταλλαγές αγαθών στη συναλλαγή στο δια-

—

δίκτυο - Η ηόλη φιλοξενείτο λιανικό εμηόριο. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2002, στο Μουσείο της Πόλεως
των Αθηνών, Βούρου Ευταξία (26 Σεπτεμβρίου-15 Δεκεμβρίου 2002).

Άννα Ταμπάκη - Δέσποινα Πρόβατα (επιμ.),
Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885). Ο ρομαντικός συγγραφέας, ο οραματιστής στοχαστής, ο
φιλέλληνας. 200 χρόνια από τη γέννηση του,
Σειρά "Επιστήμης Κοινωνία", Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις,
EIE, Αθήνα 2002, 134 σελ.
πιβλητική φυσιογνωμία,
πολύμορφη, ο Βίκτωρ
Ουγκώ κάλυψε με το βιολογικό
και πνευματικό του διάνυσμα,
τον δέκατο ένατο αιώνα. Δέ
σποσε στον ευρωπαϊκό στοχα
σμό με το εύρος των παρεμβά
σεων του, από την έκρηξη της
ρομαντικής γραφής, της ρομα
ντικής επανάστασης, ώς την
ενεργό παρέμβαση στα πολιτι
κά και κοινωνικά δρώμενα.
Ενστερνίστηκε την προφητική
και αποκαλυπτική αποστολή
της ποιητικής τέχνης και διατύ
πωσε, στα ύστερα κυρίως γρα
πτά του, ένα βαθύτατο ανθρω
πιστικό όραμα.
Μεγάλος ποιητής, μάστο
ρας του "αλεξανδρινού" στί
χου, κατέκτησε ωστόσο την ευ
ρωπαϊκή μα και την ελληνική
παιδεία περισσότερο με τη μυθιστορηματική του πένα, τα κοινωνικά, πολιτικά και πα
νευρωπαϊκά του οράματα, τις τολμηρές παρεμβάσεις του στα γεγονότα που συγκλόνι
ζαν την εποχή του και τις δημόσιες καταγγελίες του. Μέσα από ένα πλήθος κλυδωνι
σμών που διέπουν τον άνθρωπο, την τέχνη του και τις πολιτικές του επιλογές, το βέ
βαιο είναι πως υπήρξε για τους συγχρόνους του και για τους μεταγενέστερους ένας
θρύλος, που συντηρείται ώς τις μέρες μας, παίρνοντας τις διαστάσεις ενός συμβόλου.
Για τον κύκλο των τεσσάρων διαλέξεων, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο

του 2002 στο Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του EIE, συνέκλιναν ποικίλοι τομείς εν
διαφερόντων που καλλιεργήθηκαν και καρποφόρησαν στους κόλπους του Κέντρου Νε
οελληνικών Ερευνών. Στον πυρήνα των συγκριτικών ερευνών των συνεργατών του
ερευνητικού έργου "Νεοελληνικές μεταφράσεις", με έμφαση στους διαύλους επικοινω
νίας με τη δυτική παιδεία (Άννα Ταμπάκη, Δέσποινα Πρόβατα, εκ των οποίων η δεύτε
ρη μελέτησε διεξοδικά τους αναβαθμούς πρόσληψης του στοχασμού και του έργου του
Βίκτορος Ουγκώ στην Ελλάδα του δέκατου ένατου αιώνα, στο πλαίσιο της διδακτορικής
της διατριβής), ήρθαν να συμπλεύσουν αρμονικά τα φιλελληνικά ενδιαφέροντα και η
εξοικείωση με ζητήματα της ιστορίας των ιδεών δύο ακόμη συνεργατών του ΚΝΕ, της
Λουκίας Δρούλια και του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, ο οποίος είχε παλαιότερα ασχοληθεί
με την θέση του Β. Ουγκώ στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869.
Ο τόμος περιλαμβάνει, εκτός από τα προλογικά σημειώματα και την εισαγωγική
ομιλία του καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Διευθυντή του ΚΝΕ, τέσσερα κείμενα
που πραγματεύονται διαδοχικά: την προσωπικότητα και το έργο του Β. Ουγκώ (Άννα
Ταμπάκη), τις φιλελληνικές του εκδηλώσεις, αρχής γενομένης από ορισμένα ποιήματα
της συλλογής Τα Ανατολίτικα (Λούκια Δρούλια), την πολιτική του ωρίμανση και ριζοσπαστικοποίηση (Λεωνίδας Καλλιβρετάκης) και την πρόσληψη του στην Ελλάδα (Δέ
σποινα Πρόβατα). Ως Επίμετρο, δημοσιεύεται χρηστικό Χρονολόγιο της ζωής και του
έργου του Β. Ουγκώ, που συνέταξε η Δέσποινα Πρόβατα.
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