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Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αιώνας 

Ο Απολογισμός στο Διαδίκτυο 

ριν από δύο χρόνια, το 2000, κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή ένας Απολογισμός 

του πιο πάνω ερευνητικού Προγράμματος με τον τίτλο Θεσμοί και Ιδεολογία στη 

νεοελληνική κοινωνία, 15ος - 19ος αι. Πρώτος απολογισμός ενός ερευνητικού προγράμματος, 

Αθήνα 2000, 98 σελ. [ISBN 960-7916-16-6]· βλ. την παρουσίαση του στο Ενημερωτι

κό Δελτίο του ΚΝΕ, τεύχος 25, Νοέμβριος 2000, σ. 7. 

Το φθινόπωρο αυτού του χρόνου ο Απολογισμός του Προγράμματος, εμπλουτισμέ

νος με νεότερα στοιχεία, έκανε την εμφάνιση του στον κόμβο του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών. Στη μορφή αυτή θα τροφοδοτείται με τα νέα δεδομένα ως την επόμενη έντυπη 

έκδοση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τον αναζητούν στη διεύθυνση: 

www.eie.gr/institutes/kne/apologismos/apologismos. htm 

tï> •\Ίι Μ.: jciir 'iiVyetf.tiyìei 
ini) V -ii Λ'.ι.ι;- .•:'•• Λ, , ι IVI .-.-

ili-,--.tiir,V 

Με την ευκαιρία ας σημειωθούν εδώ οι κριτικές που έχουν δημοσιευτεί ως σήμερα 

για τον Απολογισμό. 

Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Η Καθημερινή, 6 Μαρ

τίου 2000 [ = Η έρευνα του Νέου Ελληνισμού. Ένα πρό

γραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2001]. 

Αμαλία Παππά, "Ιστορία και δίκαιο", Τα Ιστορικά, τχ. 

33 (Δεκέμβριος 2000), σ. 4M. 

Vasilios Ν. Makrides, Südost-Forschungen 59/60 

(2000/2001), σ. 639-640. 

Κ. Γ. Πιτσάκης, Ελληνικά, 51.1 (2001), σ. 201. Πολιτική 

Φιλολογική -των Πατρών-, Απρίλιος 2001. 

Παναγιώτης Σκορδάς, Αιολικά Νέα, 28. Σεπτεμβρίου 

2001. 

Βασ. Μακρίδης, "Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφωτι

σμός στη Νεότερη Ελλάδα: Θρησκευτικές ιδεολογικο-

ποιήσεις μιας αντιπαράθεσης", Ίστωρ, 12 (2001), σ. 

183. 

[M. Cacouros,] Revue des Etudes Byzantines, 60 (2002), 

σ. 293. 

J Χ. Γ. Πατρινέλης, Ελληνικά, 52.2 (2002), σ. 417-418. 

Δημήτρης Γ. Αποοτολόπουλος 

http://www.eie.gr/institutes/kne/apologismos/apologismos


Ιστορία των επιστημών: Δύο νέα διακρατικά ερευνητικά έργα 

Ελλάδα-Πουγκοσλαβία και Ελλάδα-Ρωσία 

Ργκρίθηκε από τη ΓΓΕΤ και ήδη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κοινών Έργων 

Διακρατικής Συνεργασίας το ελληνο-γιουγκοσλαβικό πρόγραμμα που πρότεινε το 

Πρόγραμμα Ιστορίας των Επιστημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ με τίτλο "Η εισαγωγή και η ανάπτυξη 

της επιστημονικής σκέψης στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία από τον 18ο αι. έως σή

μερα. Ιστορικά τεκμήρια-αλληλεπιδράσεις-επισημάνσεις διαφορών και ομοιοτήτων". 

Επιστημονικός υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς είναι ο Γιάννης Καράς, ομότιμος δι

ευθυντής ερευνών του ΚΝΕ/ΕΙΕ και από Γιουγκοσλαβικής ο Alexandar Petrovic, διευθυ

ντής του Τεχνολογικού Μουσείου Βελιγραδίου. 

Το έργο αφορά τη συγκριτική μελέτη της επιστημονικής εξέλιξης από τον 18ο αιώ

να στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία. Θα αναζητηθούν ελληνικά χειρόγραφα και έντυ

πα που φυλάσσονται σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Γιουγκοσλαβίας, θα μικροφωτο-

γραφηθούν ορισμένα από αυτά και θα μελετηθούν. Η πρώτη ελληνική αποστολή στη 

Γιουγκοσλαβία προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2003. 

Αντίστοιχη έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τους γιουγκοσλάβους ερευνητές. Ήδη 

έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσκεψη του Alexandar Petrovic, που συνεργάστηκε με 

την ελληνική ερευνητική ομάδα. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης και θα διατυπωθούν συμπεράσματα για τις ομοιότητες, τις διαφο

ρές, τον ρόλο των δύο χωρών και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις στη διαμόρφωση 

της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης στην περιοχή αυτή της Βαλκανικής, με τα ιδιό

μορφα πολιτιστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμπεριληφθούν σε Βάση Δεδομένων και 

θα παρουσιαστούν σε ειδικό βιβλίο, σε ημερίδα που θα διοργανωθεί για τον σκοπό αυ

τό καθώς και σε σχετική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. 

Εγκρίθηκε επίσης στο ίδιο πλαίσιο των κοινών Έργων Διακρατικής Συνεργασίας, το 

ελληνο-ρωσικό πρόγραμμα "Αλληλεπιδράσεις Ελλάδας - Ρωσίας στις επιστήμες και την 

επιστημονική εκπαίδευση με βάση το αρχειακό υλικό". 

Επιστημονικός υπεύθυνος από την ελληνική πλευρά είναι ο Θύμιος Νικολαΐδης, δι

ευθυντής ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ, και από ρωσικής ο Σέργιος Ντεμίντωφ, διευθυντής του το

μέα ιστορίας των μαθηματικών του Ινστιτούτου Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνο

λογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. 

Στην ελληνική ομάδα, συμμετέχουν, εκτός των συνεργατών του Προγράμματος 

Ιστορίας των Επιστημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ, οι Μιχάλης Ασημακόπουλος και Χριστίνα Φίλη 

από το ΕΜΠ, καθώς και η Στέλλα Θωμαδάκη ως έμμισθη συνεργάτιδα. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η συλλογή αρχειακού υλικού για τις επιστημονικές 

σχέσεις Ελλάδας Ρωσίας από τους βυζαντινούς χρόνους ως το 1980. Η ρωσική ομάδα θα 

αναζητήσει το αρχειακό υλικό που είναι διαθέσιμο στη Ρωσία και αντιστοίχως θα πράξει 

η ελληνική πλευρά. Η ελληνική συμβολή θα εστιαστεί κυρίως στους σύγχρονους καιρούς: 

θα καταλογογραφηθεί η πληθώρα των μεταφράσεων σοβιετικών επιστημονικών βιβλίων 

και θα καταρτιστεί βάση δεδομένων μετά άρθρα που αφορούν στη σοβιετική επιστήμη. 



Οι κατάλογοι του αρχειακού υλικού θα είναι προσβάσιμοι στο διαδίκτυο. Μέρος του 

υλικού, που θα παρουσιάζει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, θα εκδοθεί. Δύο συναντήσεις 

προγραμματίζονται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μία στη Μόσχα και μία 

στην Αθήνα. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης 

Ερευνητικό έργο για την ιστορική τεκμηρίωση, τη μουσειολογική ανάδειξη 

και την αξιοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων - πολυκέντρων των Δήμων 

Αγίας Παρασκευής, Πλωμαρίου και Μανταμάδου Λέσβου 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευρυδίκη Σιφναίου 

Την τελευταία εικοσαετία έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα ένα ισχυρό ρεύμα αποκατά

στασης και αξιοποίησης των ιστορικών βιομηχανικών συγκροτημάτων. Η τάση αυ

τή ενισχύεται από την ανάγκη της αξιοποίησης του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος 

και της παράλληλης ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του τουρισμού. 

Στον χώρο του Αιγαίου, η πρώτη παρέμβαση για την ανάδειξη της βιομηχανικής 

κληρονομιάς στις μικρές νησιωτικές κοινότητες έγινε τη δεκαετία του '80 στη Λέσβο. 

Πρόκειται για τη διάσωση και αναστήλωση ιστορικών βιομηχανικών μονάδων και τη με

τεξέλιξη τους σε κέντρα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (πολύκεντρα). Μεταξύ των 

παραπάνω βιομηχανικών κτιρίων ήταν και τα πρώην κοινοτικά ελαιοτριβεία των Δήμων 

Αγ. Παρασκευής και Μανταμάδου καθώς και το πρώην σαπωνοποιείο Ι. Πούλια στο Δή

μο Πλωμαρίου. 

Η ανάγκη για τη μουσειολογική ανάδειξη και την πολύπλευρη αξιοποίηση των πα

ραπάνω βιομηχανικών κτιρίων, επιβάλλει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό νέων παρεμβά

σεων και έργων, με άξονα αναφοράς τη λειτουργία ενός δικτύου ιστορικών βιομηχανικών 

τόηων στη Λέσβο. Στη σημερινή συγκυρία, οι παρεμβάσεις αυτές αποκτούν επείγοντα χα

ρακτήρα για έναν επιπλέον λόγο: την επικείμενη αξιοποίηση των πόρων του Γ Κοινοτι

κού Πλαισίου Στήριξης και ιδιαίτερα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα

τος Βορείου Αιγαίου. Με την ευκαιρία αυτή θα επιτευχθούν η αναβάθμιση των τριών 

Πολυκέντρων καθώς και η σύνδεση τους στο πλαίσιο ενός δικτύου επισκέψιμων ιστο

ρικών βιομηχανικών τόπων της Λέσβου, χωρίς θεματικές επικαλύψεις. Τα παραπάνω 

έργα, θα υλοποιηθούν με γνώμονα τις σύγχρονες μουσειολογικές απαιτήσεις και την ευ

ρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα της αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Με αφετηρία τις παραπάνω διαπιστώσεις, το Υπουργείο Αιγαίου χρηματοδότησε το 

ερευνητικό έργο με τίτλο "Ερευνητικό έργο για την ιστορική τεκμηρίωση, τη μουσειολο

γική ανάδειξη και την πολύπλευρη αξιοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων-πολυκέντρων 

των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Πλωμαρίου και Μανταμάδου". Το εν λόγω έργο εκπονή

θηκε από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος "Ιστορία των επιχειρήσεων και βιο

μηχανική αρχαιολογία" του ΚΝΕ/ΕΙΕ, με την καθοδήγηση της επιστημονικής υπεύθυνης 

και εντεταλμένης ερευνήτριας του ΚΝΕ/ΕΙΕ, Ευρυδίκης Σιφναίου κατά το διάστημα από 



24 Μαΐου έως 30 Ιουλίου του 2002. 

Το φυσικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Το 

πρώτο αφορά στην ιστορική τεκμηρίωση των βιομηχανικών κτιρίων-πολυκέντρωντων 

Δήμων Αγίας Παρασκευής, Πλωμαρίου και Μανταμάδου της Λέσβου. Το δεύτερο εστιά

ζεται στην επιστημονική διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάδειξης των παραπάνω πολυ-

κέντρων με βάση τις σύγχρονες μουσειολογικές απαιτήσεις και τις αρχές της βιομηχα

νικής αρχαιολογίας. Το τρίτο καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων για την πολύπλευ

ρη αξιοποίηση των πολυκέντρων με βάση τους εξής άξονες: α) τη σύνδεση των πολυ-

κέντρων σε ένα δίκτυο ιστορικών βιομηχανικών τόπων της Λέσβου, β) τις ανάγκες πο

λιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών που τα φιλοξενούν και γ) 

την οικονομία σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, που μέχρι στιγμής διασπαθίζοντα 

από την έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού και ιεράρχησης των εκάστοτε επεμβάσεων 

στην προσπάθεια αξιοποίησης του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος. 

Η αναβάθμιση των βιομηχανικών κτιρίων-πολυκέντρων σε μουσεία του λαδιού και 

του σαπουνιού συνδέουν τα νησιωτικά πολιτιστικά και οικονομικά αγαθά με τους αντί

στοιχους προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο. Προσφέρουν διαύ

λους γόνιμης επικοινωνίας και μετάδοσης ιδεών, τεχνογνωσίας και εφαρμογών. Ελπί

ζουμε πως το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα θέσει τις βάσεις για την αποτελεσματι

κή λειτουργία ενός δικτύου επισκέψιμων ιστορικών βιομηχανικών τόπων στη Λέσβο, το 

οποίο στο μέλλον θα μπορέσει να επεκταθεί σ' όλο το Αιγαίο Πέλαγος. 

Χάρης Παπαγεωργίου 



Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη, 2001-02 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Σαΐτας 

πως έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου [βλ. 22ο 

τεύχος (σ. 14-17), 24ο τεύχος (σ. 23-25) και 26ο τεύχος (σ. 43-46)], στο Κέντρο 

Νεοελληνικών Ερευνών πραγματοποιούνται ορισμένα ερευνητικά και εφαρμοσμένα έρ

γα που αφορούν τη Μάνη, με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή τον Γιάννη Σαΐτα 

και συνεργάτη την Κορνηλία Ζαρκιά. 

Η πρόοδος των έργων αυτών, στο διάστημα 2001-2002, υπήρξε η ακόλουθη: 

Ι. Μάνη. Πολιτιστικό Οδοιπορικό 

Στο Ιστορικό-Εθνολογικό Μουσείο Μάνης (Πύργος Κρανάης Γυθείου) συνεχίστηκε 

για ένατο κατά σειρά χρόνο η λειτουργία της έκθεσης "Περιηγητές στη Μάνη, 15ος-19ος 

αι", που διοργάνωσε το ΚΝΕ και εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο 1993. Παράλληλα διερευνή

θηκε η δυνατότητα για τη διοργάνωση μίας νέας έκθεσης στο κτίριο του Πύργου καθώς 

και της εναρκτήριας έκθεσης του υπό σύσταση Ναυτικού Μουσείου Μάνης στον Φάρο 

της Κρανάης. 

Επιπλέον στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης της πιλοτικής δράσης ARCHI-

MED με τίτλο "Ανάδειξη του περιβάλλοντος σε παράγοντα ανάπτυξης στον Μεσογειακό 

χώρο", πρότυπης πειραματικής ενέργειας διεθνικής συνεργασίας στον τομέα της χωρο

ταξίας, συντάχθηκε Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα "Το Παράδειγμα Επίδειξης 

της περιοχής της Μάνης". Η χερσόνησος της Μάνης επελέγη ως ένα από τα τρία Πα

ραδείγματα που προτείνονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο Διεθνές Συνέδριο για 

την "Ανακοίνωση των Συμπερασμάτων και Αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Δράσης 

ARCHI-MED". Παράλληλα κυκλοφόρησαν οι τόμοι: 

"Ανάδειξη του Περιβάλλοντος ως παράγοντα ανάπτυξης στο μεσογειακό χώρο. Τελική 

Έκθεση. Σύνθεση Εργασιών", 200 σελ. και "The enhancement of the environment as a factor 

of development in the Mediterranean Space. Final Report. Synthesis, of Tasks", 200 p. To Πα

ράδειγμα Επίδειξης της περιοχής της Μάνης παρουσιάζεται στις σελίδες 87 και 88. 

Κεντρικός άξονας του Παραδείγματος Επίδειξης είναι η σύσταση, οργάνωση και λει

τουργία του Κέντρου Μελέτης και Προβολής της Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής Κληρο

νομιάς της Μάνης (ΚΕ.ΜΕ.ΠΡΟ.Μ.) στο Μοναστήρι Παναγίας Ευρέτριας στοΛιμένι Αρεό

πολης. 

Το Πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2006 με υλοποίηση ορισμένων 

από τις προτάσεις, με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Περι

φέρειας Πελοποννήσου. 



2. Πηγές Ιστορίας της Μάνης 

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο 1994, συνεχίστηκε με ειδικότερο αντικείμενο 

για το 2001-2002 την τεκμηρίωση του οικιστικού και κοινωνικού σχηματισμού της ευ

ρύτερης περιοχής Αρεόπολη-Λιμένι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το εφαρμοσμένο έργο 

για τη δημιουργία του Μουσείου και του Κέντρου Μελέτης και Προβολής Μάνης. 

Η έρευνα περιέλαβε λεπτομερή τεκμηρίωση των γενεαλογικών στοιχείων για τους 

κλάδους του γένους των Μαυρομιχαλαίων, τόσο με αρχειακές έρευνες (Γ.Α.Κ., Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο, ΕΛΙΑ, υποθηκοφυλακεία, ιδιωτικές συλλογές) όσο και με συστημα

τικές συνεντεύξεις με απογόνους. Ειδικότερο πεδίο της έρευνας απετέλεσε η μεταβίβα

ση των ακινήτων ιδιοκτησιακών στοιχείων. 

Συνεχίστηκε η ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση για τα μοναστήρια της υπό

ψη περιοχής αλλά και όλης της Μάνης. Η μέχρι σήμερα έρευνα απέδωσε ενδιαφέροντα 

στοιχεία τόσο για το μοναστήρι της Παναγίας Ευρέτριας στο Λιμένι, όσο και για άλλες 

μονές, καθώς και για τον οικισμό του Λιμενίου. 

Συνεχίστηκε η συλλογή υλικού και η τεκμηρίωση για την ιστορία ζωής του Πέτρου 

Καλονάρου (1894-1959), σημαντικού λόγιου και φωτογράφου από τη Νόμια της Μέσα 

Μάνης. Το υλικό αυτό είχε προγραμματιστεί να δημοσιοποιηθεί τόσο με μία εναρκτή

ρια έκθεση φωτογραφιών (1920-1940) όσο και λοιπών έργων του Πέτρου Καλονάρου 

στο Παλάτι Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι, το καλοκαίρι 2002, όσο και με την έκδοση φω

τογραφικού λευκώματος. 

Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα οργάνωσης ενός συμποσίου με θέμα "Τα 

Ορλωφικά", στο Παλάτι Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι. 

Λόγω των νομικών προβλημάτων που προέκυψαν από τον Απρίλιο του 2001 κ.ε., 

τόσο η εναρκτήρια έκθεση, όσο και το συμπόσιο θα πραγματοποιηθούν μόλις εξασφα

λιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

3. Πιλοτικό Πρόγραμμα Μάνης-Λιμένι Αρεόπολης 

Το ερευνητικό και εφαρμοσμένο αυτό έργο ξεκίνησε το 1996 με επισπεύδοντα φο

ρέα το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες 

(ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ, EOT, ΚΝΕ/ΕΙΕ) καθώς και με την περιφερειακή διοίκηση (Ε. Ε. Περί-



φέρειας Πελοποννήσου) και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.Α. Λακω

νίας, Δήμος Οιτύλου). 

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχουν γίνει επανειλημμένες προφορικές και έγ

γραφες ενέργειες προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την ένταξη στο Γ ΚΠΣ της αποκατάστασης των 

κτηρίων του μοναστηριού και του εξοπλισμού του, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στο Μέτρο 7.2.: Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτή

ρα ή εθνική σημασία ή στο Μέτρο 3.2.: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου. 

Παράλληλα συνεχίζεται η ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα για τη συμμετοχή του 

στις χρηματοδοτήσεις των προγραμματισμένων μελετών και έργων. 

4. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Μάνης 

Συνεχίστηκαν οι συνεργασίες με το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την οριοθέτηση του παραδοσια

κού οικισμού του Λιμενιού. Η οριοθέτηση του οικισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εκπόνηση της ανάλογης πολεοδομικής μελέτης, η οποία προβλέπεται να χρη

ματοδοτηθεί από το Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Ν.Α. 

Λακωνίας και ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Διερευνήθηκε η δυνατότητα υποβολής ενός ευρύτερου πιλοτικού σχεδίου για τον 

στρατηγικό χώρο Αρεόπολης - Λιμενίου στο Μέτρο 3.2.: Προστασία και αποκατάσταση ro

mbi/του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του ΥΠΕΧΩΔΕ με προϋπολογισμό έργου »1.800.000 Ευρώ. 

Το σχέδιο προβλέπει την εκπόνηση μιας Πρότυπης Μελέτης Διαχείρισης της υπόψη πε

ριοχής ως πολιτιστικού αποθέματος και ένα Πρόγραμμα Δράσης με τεχνικά έργα σε δη

μοτικούς χώρους και ειδικές δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εκθέσεις, εκπαιδευτικά 

προγράμματα κ.λπ. 

Με δεδομένη την ιδιαίτερη φυσική, ιστορική, πολιτισμική και οικιστική αξία της χερ

σονήσου της Μάνης, αλλά και με βάση τα διαπιστωμένα προβλήματα χωρικής ανάπτυ

ξης και τους κινδύνους αλλοιώσεων της τοπικής κληρονομιάς, κρίθηκε αναγκαία η συ

νεργασία και ο συντονισμός των δράσεων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να προ

ωθηθούν αφενός ορισμένα άμεσα θεσμικά μέτρα προστασίας και ανάδειξης, αφετέρου 

ορισμένα πιλοτικά έργα στην περιοχή. 

Στις συσκέψεις των εκπροσώπων του ΥΠΠΟ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του EIE και του Μου

σείου Μπενάκη, συντάχθηκαν σχετικά μνημόνια και καταρτίστηκαν προτάσεις για την 

εκπόνηση των ακόλουθων μελετών : 

α. Αξιολόγηση, χαρακτηρισμός και κήρυξη ως παραδοσιακών ορισμένων οικισμών 

της Μεσσηνιακής Μάνης και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης σε αυτούς. 

β. Οριοθέτηση των 230 περίπου οικισμών της Λακωνικής και Μεσσηνιακής Μάνης. 

γ. Εκπόνηση πιλοτικών διαδημοτικών Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) για τους πέντε δήμους της Λακωνικής και Μεσσηνια

κής Μάνης. 

Διερευνήθηκε επίσης η περίπτωση του χαρακτηρισμού της χερσονήσου της Μάνης 

ως "Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων" σύμφωνα με τον Ν. 2742/99. 

Τον Νοέμβριο 2001 ανατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας στο 

μελετητικό γραφείο TEAM 4 με ειδικό σύμβουλο τον υπογράφοντα, η μελέτη "Προοπτι-



κές Αξιοποίησης Εγκαταλελειμμένων Οικισμών του Νομού Μεσσηνίας". Η Α' φάση της 

μελέτης εκπονήθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2002 και περιέλαβε την ανά

λυση και διάγνωση του θέματος. 

Τον Ιούνιο 2002 συντάχθηκαν για λογαριασμό του Δήμου Οιτύλου και του Δήμου 

Λεύκτρου τα Τεχνικά Δελτία για την ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών ΣΧΟΜΠ 

των δήμων αυτών στο Μέτρο 7.1. "Χωροταξία-Πολεοδομία": του Ε. Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Τον Αύγουστο 2002 συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Οιτύλου το Τεχνικό 

Δελτίο για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου "Μελέτες και έργα αναπλάσεων 

στον οικισμό θαλάμες του Δήμου Λεύκτρου" στο Μέτρο 7.2.: Αναπλάσεις στο δομημένο 

περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

5. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II- ΜΑΝΗ, 1996-2001 

Στη διάρκεια του 2001 και 2002 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Κοινοτικής Πρω

τοβουλίας LEADER II - ΜΑΝΗ, με την οποία πραγματοποιήθηκαν 47 έργα ιδιωτικών επεν

δύσεων συνολικής δαπάνης 1.213.618.567 δρχ. στο πλαίσιο των Μέτρων 3, 4 και 5 του 

Προγράμματος (αγροτουρισμός, μικρές επιχειρήσεις, αξιοποίηση επιτόπιας αγροτικής 

παραγωγής) καθώς και 5 έργα συνολικής δαπάνης 98.622.002 δρχ. στο πλαίσιο του 

Μέτρου 6 (διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος). 

Μετά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Μάνης Α.Ε.", η οποία διαχειρίστηκε το Πρόγραμμα αυτό, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

διατηρεί 60 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4,45 % του εταιρικού κεφαλαίου. 

Γιάννης Σαΐτας 

Ερευνητικό πρόγραμμα 

Ανάπτυξη τεχνολογιών πολιτισμού για την καταγραφή, ερμηνεία και μουσειολογική 

αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς 

Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (προγράμματα ΠΕΝΕΔ 2001). Ανάδοχος: Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών, Υπεύθυνος έργου: Χριστίνα Αγριαντώνη, Ερευνητές: Αγγελική 

Αντωνίου, Σπυριδούλα Αράθυμου, Γαρυφαλιά Λέκκα, Μαρία Μαυροειδή, Νικολέττα Μο

λόχα, Συνεργάτες: Χάρης Παπαγεωργίου, Αντώνης Πλυτάς. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2002 και θα αρχίσει να 

εκτελείται το 2003, πρόκειται να εκπονηθούν από τους ερευνητές-υποψήφιους διδά

κτορες και σε συνεργασία μετά Τμήματα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Μηχανικών Σχε

δίασης Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέντε διδακτορικές διατριβές με θέμα

τα σχετικά με τον τίτλο του προγράμματος, τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα και το Βιομη

χανικό Μουσείο της Ερμούπολης (φορέας-χρήστης). 

Χριστίνα Αγριαντώνη 



Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

Φιλοξενούμενο ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα στο ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Επιτροπή ΙΑΕΝ: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, 
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87. Δημήτρης Σ. Τσερές, Το Αρχείο του Ελληνικού Σχολεί

ου και ίου ίυμνασίου Λευκάδος (1829-1960). Κατάλο

γος και επεξεργασμένα στοιχεία. 

88. Κλειώ Γκουγκουλή, Παιχνίδι και παιδική ηλικία στις λα

ογραφικές συλλογές (1850-1950): ιδεολογικές αφετη

ρίες, λειτουργίες και πρακτικές. 

89. Γιούλα Κουτσοπανάγου, Οι μη κυβερνητικές νεανικές 

οργανώσεις: Πρόσκοποι, Οδηγοί, ΧΑΝ, ΧΕΝ, στην 

Ελλάδα (1910-1939). 

90. Ιωάννα Παπαθανασίου, Πολίνα Ιορδανίδου, Άντα 

Κάπολα, Τάσος Σακελλαρόττουλος, Αγγελική Χρι-

οτοδούλου, Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη: η ανα

ζήτηση ταυτότητας της νεολαίας στη δεκαετία του I960. 

Αρχείο-ιστορία-μνήμη. 

91. Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Τεκμηριώνοντας τα γε

γονότα του Νοεμβρίου Ι973:Χρονολόγιο, χαρτογράφη

ση, προσωπογραφικά. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2002 

(Θα κυκλοφορήσουν στα μέσα του 2003) 

37. Ζιζή Σαλίμπα, Οι Ελληνίδες εργάτριες στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922). 

38. Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο: Παιδιά και παιδική ηλικία σε 

μιά κοινότητα της Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

39. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. 

CD-ROM: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

(1983-1989, 1994-2002), Παρουσίαση του ερευνητικού και του εκδοτικού προγράμμα

τος, κατάλογος ερευνών (1-91), πλήρη κείμενα των βιβλίων (1-34) με ξενόγλωσσες περι

λήψεις και περιεχόμενα, CD-ROM, Αθήνα 2002. 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 



Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). 

Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δαυίδ Αντωνίου - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

ρευνητικό Πρόγραμμα που άρχισε το 1994. Το ερευνητικό του μέρος είναι έργο απο

κλειστικά των υπευθύνων του, ενώ η κατάταξη του υλικού και η μηχανογράφηση του 

προχώρησε χάρη στους αμειβόμενους συνεργάτες. Για την κατάταξη και τη μηχανογρά

φηση το πρόγραμμα στηρίχτηκε στην οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κω-

στοπούλου (1994, 1995, 1997,2000: 4.300.000 δρχ.) και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευ

νας (ΚΕΕ) (2001, 2002: 24.945 ευρώ). Σημείωμα για το Πρόγραμμα και την πρόοδο του 

(1994-2001) δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝί/Βίτχ. 26, Δεκέμβριος 2001, σ. 47. 

Κατά το 2002 εργάστηκαν στο πρόγραμμα οι συνεργάτριες Πελαγία Μαρκέτου, Κα

τερίνα Κωνσταντινίδου, Αγγελική Χριστοδούλου, Ελένη Στριφτόμπολα, Αφροδίτη Πλά-

τση, Αθανασία Αποστολοπούλου, Βίκη Σαρμπάνη και ο σύμβουλος μηχανογράφησης 

Φοίβος Βιλανάκης, στις ακόλουθες εργασίες: 

Ι. Τακτοποιήθηκε αλφαβητικά το υλικό από το Αρχείο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συντα

ξιοδοτικές πράξεις Α-Λ). 

2. Τακτοποιήθηκε αλφαβητικά το υλικό που είχε προκύψει από την αποδελτίωση δια

φόρων αρχειακών και έντυπων πηγών (Α-Ω). 

3. Αποδελτιώθηκε η Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ως προς τις μεταβολές του δημοσίου βί

ου των εκπαιδευτικών (έτη 1875-1882 και 1899-1900). 

4. Πέρασαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 400 νέοι φάκελοι από το υλικό των πα

ραπάνω ενοτήτων Ι και 2 (Α - Ava, 400 περίπου ονόματα), τα οποία συμπλήρωσαν 

προηγούμενες εγγραφές ή είναι νέες εγγραφές. 

5. Κατά τη διαδικασία απογραφής του υπό μετακόμιση υλικού στο νέο κτίριο των [ενικών 

Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) εντοπίστηκαν παρατοποθετημένα τμήματα της απογραφής 

εκπαιδευτικών του 1884 του Υπουργείου Παιδείας. Ο Διευθυντής των ΓΑΚ κ. Γιώργος 

Γιαννακόπουλος μας επέτρεψε να ερευνήσουμε το υπό μετακόμιση υλικό, ενώ η Τμη

ματάρχης Γενικού Ευρετηρίου των ΓΑΚ κ. Μαρία Βακαλοπούλου και οι υπάλληλοι των 

ΓΑΚ διευκόλυναν την προσπάθεια μας να εντάξουμε το αρχειακό υλικό στην έρευνα μας 

και να συμπληρώσουμε σε μεγάλο βαθμό το υλικό από τα ΓΑΚ που είχαμε αξιοποιήσει. 

Ολόκληρο το 2002 η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευ

νας κ. Αλέξη Δημαρά και τον Ερευνητή του ΚΕΕ κ. Γιώργο Τζάρτζα ήταν αρμονική και 

θέσαμε στη διάθεση του ΚΕΕ τα στοιχεία του προγράμματος. 

Η συνεργασία μας με την επιστημονική κοινότητα συνεχίστηκε. Εντάξαμε χρήσιμα 

στοιχεία στο πρόγραμμα με τη διευκόλυνση άλλων ερευνητών αλλά και παραχωρήσα

με πληροφορίες, που μας ζητήθηκαν, για εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικές περιοχές. 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 


