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Εναρκτήρια Ομιλία 

¥ ο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών συνεκάλεσε το Α' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας επί 

της διευθύνσεως της κυρίας Λουκίας Δρούλια το 1981 με θέμα "Το βιβλίο στις προ

βιομηχανικές κοινωνίες". Ακολούθησαν το Β' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας με θέμα "Μεσο

γειακές οικονομίες. Ισορροπίες και επικοινωνίες" το 1983 και το Γ1 Διεθνές Συνέδριο Ιστο

ρίας "Η Γαλλική Επανάσταση και ο νέος ελληνισμός" το 1987. Τα πρακτικά των τριών συ

νεδρίων εκδόθηκαν σε επιβλητικούς τόμους και βρίσκονται στη διάθεση της ερευνητικής 

κοινότητας. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν αρκετά άλλα συνέδρια και επιστημονικές συνα

ντήσεις ως δραστηριότητες των επιμέρους προγραμμάτων του Κέντρου, ενώ το 1998 επί 

διευθύνσεως του αμέσως προκατόχου μου Βασίλη Παναγιωτόπουλου συγκλήθηκε, στο 

Βελεστίνο, Συνέδριο για τον Ρήγα Βελεστινλή, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδι

οίκηση Μαγνησίας. Η συνέχιση της παλαιότερης παράδοσης των συνολικών συνεδρίων 

του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών με τη σύγκληση του Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας 

με αντικείμενο την ιστοριογραφία της νεότερης Ελλάδας υπήρξε ένας από τους πρωταρ

χικούς προγραμματικούς μου στόχους όταν ανέλαβα τη διεύθυνση του Ινστιτούτου το 

έτος 2000. Το φθινόπωρο του έτους 2000 ορίσαμε στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμ

βούλιο του Ινστιτούτου την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου και σήμερα, δύο χρό

νια αργότερα, εγκαινιάζουμε το συνέδριο. Η εμβέλεια της θεματολογίας και το εύρος της 

συμμετοχής νομίζω δικαιολογεί τα δύο χρόνια που αναλώθηκαν για την προπαρασκευή 

του συνεδρίου και δικαιώνει τον μόχθο μας στην Οργανωτική Επιτροπή και στο Ινστιτού

το για τον καταρτισμό του προγράμματος και τη διεκπεραίωση των οργανωτικών προ

βλημάτων που ανακύπτουν από μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. 

Πρόθεση του συνεδρίου δεν είναι απλώς να συνεχίσει μια σημαντική επιστημονική 

παράδοση του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών που εγκαινιάστηκε πριν ακριβώς δύο 

δεκαετίες. Ουσιαστική επιδίωξη μας είναι με το συνέδριο αυτό να επιτελέσουμε ό,τι θε

ωρούμε ως τον ενδεδειγμένο προορισμό ενός εθνικού ερευνητικού ιδρύματος, που εί

ναι να αποβεί χώρος συνάντησης και διαλόγου των επιστημονικών δυνάμεων της χώ

ρας αλλά και των μελών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που συνδέονται με τη 

μελέτη του νέου ελληνισμού. Αυτή, πιστεύω, είναι η επιβεβλημένη στρατηγική ενός 

Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που καταστατικά καλείται να ασκήσει ρό

λο επιτελικό στην ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών. 

Αντικείμενο του συνεδρίου μας είναι ο αναστοχασμός επί των διαδρομών της ιστο

ριογραφίας της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Η σπουδή της ιστορίας και η καλ

λιέργεια του ιστορικού λόγου υπήρξαν θεμελιώδη και προσδιοριστικά στοιχεία της 

πνευματικής ζωής που αναπτύχθηκε στο ελληνικό κράτος από τη χαραυγή της ανεξαρ

τησίας του. Οι πραγματικές ιδεολογικές και κοινωνικές ανάγκες στις οποίες ανταποκρί

θηκε η ιστοριογραφία ως διανοητικός παράγοντας της συγκρότησης του ελληνικού 

εθνικού κράτους πρόσθεσαν στην ακαδημαϊκή της υπόσταση και σοβαρές κοινωνικές 

λειτουργίες οι οποίες βρίσκονται στις καταβολές της περίπλοκης σχέσης της ιστορίας με 

την ελληνική κοινωνία, σχέσης που αποδεικνύεται συχνά ακανθώδης. Οι παράμετροι 



αυτές προσδίδουν στο αντικείμενο του συνεδρίου μας ειδικό βάρος που θα αποπειρα

θούμε να σταθμίσουμε. Ο κυριότερος λόγος της επιλογής της ιστοριογραφίας ως θέ

ματος του συνεδρίου μας, πάντως, υπήρξε κατ' εξοχήν επιστημονικός και ανακύπτει 

από την ανάγκη να σταθμιστεί και να αξιολογηθεί κριτικά στην οπτική της μακράς ιστο

ρικής διάρκειας τόσο η πορεία 170 ακριβώς χρόνων ιστορικών σπουδών στο ελληνικό 

κράτος (1833-2002) όσο και η αξιοσημείωτη άνθηση των ιστορικών σπουδών στην 

Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα. Τόσο λόγω της επιβλητικής πα

ρουσίας του ιδρυτή του Κ. Θ. Δημαρά στην άνθηση αυτή των ελληνικών ιστορικών 

σπουδών, όσο και λόγω του ρόλου του Ινστιτούτου μας στην υποδοχή ορισμένων από 

τους πρωταγωνιστές της διεύρυνσης και του εμπλουτισμού του ιστορικού προβληματι

σμού στην χώρα μας μετά το 1974, μεταξύ αυτών του προκατόχου μου στη διεύθυνση 

Βασίλη Παναγιωτόπουλου και του Σπύρου Ασδραχά,το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 

ήταν ο ενδεδειγμένος θεσμός να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζω ότι τα απο

τελέσματα του συνεδρίου θα μας δικαιώσουν. 

Ας διευκρινιστεί πάντως ότι πρόθεση μας δεν είναι ο πανηγυρισμός και η κολακεία 

της αυταρέσκειας, από την οποία τείνουν να πάσχουν σε διογκωμένο βαθμό οι διανο

ούμενοι, αλλά η κριτική στάθμιση των πραγμάτων, η ανάδειξη των επιτευγμάτων αλλά 

και των ελλείψεων, των αδυναμιών, των ανισοτήτων που συχνά χαρακτηρίζουν τα προϊ

όντα της ιστορικής έρευνας και, ας τολμήσουμε να το παραδεχθούμε, των αποτυχιών 

αυτού του πεδίου ελληνικών ανθρωπιστικών σπουδών ως προς δύο κυρίως ζητήματα, 

πρώτον ως προς την επιστημονική δεοντολογία και δεύτερον ως προς την ενσωμάτω

ση των προϊόντων της νεοελληνικής έρευνας στη διεθνή επιστημονική συζήτηση. 

Μια από τις αδυναμίες, που δεν βαρύνει πάντως αποκλειστικά την επιστημονική 

κοινότητα, είναι και η προβληματική, συχνά ανταγωνιστική έως αρνητική σχέση μεταξύ 

ιστορίας και κοινωνίας, που εκδηλώνεται τόσο σε θεσμικό επίπεδο με χαρακτηριστικό

τερη εκδήλωση την απροθυμία των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας στα οποία υπά

γονται ιδρύματα όπως το δικό μας, να ενισχύσουν τους φορείς της ιστορικής έρευνας, 

εν ονόματι μιας κατά τη γνώμη μου μάλλον μονοσήμαντης και οπωσδήποτε συζητήσι

μης αντίληψης της έννοιας της ανάπτυξης, όσο και στο επίπεδο της κοινής γνώμης και 

των ηγητόρων της. Στο επίπεδο αυτό η ιστορία ως επάγγελμα που το προσδιορίζουν η 

κριτική έρευνα και ο κριτικός λόγος συναντά συχνά την εχθρότητα όσων την αντιλαμ

βάνονται ως ρητορική και κολακεία της συλλογικής μας φιλοτιμίας. Τα συμπτώματα αυ

τά εκδηλώνουν ενδιάθετες τάσεις και προδιαθέσεις της κοινωνίας και της παιδείας μας 

που οφείλουν να προβληματίζουν κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Ελπίδα μου, ως διευθυντή 

του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, είναι ότι το συνέδριο μας, με τον κριτικό αναστο-

χασμό, θα προσφέρει δυνατότητες για τη στάθμιση αυτών των ευρύτερων παραγόντων 

που καθορίζουν τη θέση της ιστορίας στην ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως θ' αποτε

λέσει μια ουσιαστική ευκαιρία για ν' αποκτήσουμε μέσα από τον διάλογο των επιστη

μονικών γενεών επίγνωση των πραγματικών επιστημονικών ζητημάτων, μεθοδολογι

κών, θεωρητικών, θεματολογικών αλλά και δεοντολογικών που ανακύπτουν και προσ

διορίζουν την ταυτότητα του κλάδου. 



Ο διάλογος των επιστημονικών γενεών, όπως φαίνεται από τη σύνθεση του προ

γράμματος, αποτελεί ένα από τα προφανή χαρακτηριστικά του συνεδρίου μας. Κατα

ξιωμένοι ιστορικοί και έμπειροι ερευνητές από τις παλαιότερες γενεές συναντώνται και 

συνομιλούν με τους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς, τους οποίους προσπάθησε με 

ιδιαίτερη φροντίδα να εντοπίσει και να εντάξει στο πρόγραμμα η Οργανωτική Επιτρο

πή. Κριτήριο των επιλογών μας υπήρξε η θεματολογική συνάφεια με το αντικείμενο του 

συνεδρίου, δηλαδή η θήτευση στην ιστορία των ιστορικών σπουδών. Ως προς τη θεμα

τολογία του συνεδρίου ας σημειωθεί ότι παρόλο που η πρόθεση μας ήταν να είναι σφαι

ρική και καθολική στην εμβέλεια της, αναπόφευκτα κατοπτρίζει και τις σιωπές της ελ

ληνικής ιστοριογραφίας εκεί κυρίως όπου λείπει η κρίσιμη μάζα των συναφών μελετών. 

Η τοπική ιστορία εντάσσεται στο πρόγραμμα έμμεσα διά της ενσωμάτωσης της στις θε

ματικές ενότητες βάσει ουσιαστικών συναφειών. 

Από τη συνάντηση των επιστημονικών γενεών που εγκαινιάζουμε σήμερα στο Κέ

ντρο Νεοελληνικών Ερευνών ελπίζουμε ότι θα εμπλουτιστεί με ωριμότητα ο εγκοινωνι-

σμός των νεοτέρων στο επαγγελματικό κλίμα των ιστορικών σπουδών, εκθέτοντας τους 

στην πείρα των παλαιοτέρων και δοκιμάζοντας έτσι τη σεμνότητα τους. Πιστεύω όμως 

ειλικρινά ότι και για τους παλαιότερους η συνάντηση των επιστημονικών γενεών μπορεί 

να αποβεί πολλαπλά χρήσιμη, με τη μετάδοση προς αυτούς της ορμής και του ενθου

σιασμού της νεότητας, των προβληματισμών που πάντα εμπεριέχει ο πειραματισμός με 

νέες προσεγγίσεις στην ανάγνωση του παρελθόντος, δοκιμάζοντας έτσι και αυτών, των 

παλαιοτέρων, τις αντοχές αλλά και τη σεμνότητα. 

Αφού περί συνομιλίας των επιστημονικών γενεών ο λόγος, δεν μπορεί να μην ανα-

φερθείτη στιγμή αυτή και η οφειλή όλων μας, όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία των ιστο

ρικών σπουδών, στο πρωτοποριακό και προγραμματικό "ιστορικό και κριτικό σχεδίασμα" 

με το οποίο ο Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου το 1943 επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη της ανα

σκόπησης και αποτίμησης των νεοελληνικών ιστορικών σπουδών ως στοιχείο αυτογνωσίας 

της ελληνικής επιστήμης και της ελληνικής κοινωνίας. Εξήντα χρόνια αργότερα, με το συ

νέδριο μας, κατά κάποιον τρόπο δοκιμάζουμε να εκπληρώσουμε εκείνη την υποθήκη. 

Από τη σύνθεση του σώματος των συνέδρων, προκύπτει και η μετατόπιση του κέ

ντρου βάρους των ιστορικών σπουδών για τον νέο ελληνισμό από τα ιδρύματα του εξω

τερικού προς εκείνα της Ελλάδας, μετατόπιση που έχει συντελεστεί σταδιακά αλλά στα

θερά κατά την περίοδο μετά το 1974. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες της εγχώριας επιστη

μονικής παραγωγής ν' απαλλαγεί από την εσωστρέφεια και ν' αναδεχθείτην πρόκληση 

του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου. Για τον λόγο αυτό και με ιδιαίτερη ικανοποίηση 

υποδεχόμαστε μεταξύ μας σήμερα τους διακεκριμένους ξένους συναδέλφους που τι

μούν το συνέδριο μας. Η παρουσία τους μεταξύ μας αντιπροσωπεύει ακριβώς την ανα

γνώριση από μας της επείγουσας ανάγκης αυτού του διαλόγου. 

Άφησα τελευταίο το πιο ευχάριστο έργο. Πρόκειται για το έργο των ευχαριστιών. Εκ 

μέρους του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών ευχαριστώ πρώτους τους χορηγούς μας, 

το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εμπορική Τράπεζα χωρίς τη γενναιοδωρία των οποί

ων ο οραματισμός μας για το μεγάλο αυτό συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματο-



ποιηθεί. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείο Πολιτισμού και συ

νάδελφο μας από τις τάξεις των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κυρία Λί

να Μενδώνη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας 

και συνάδελφο μας από τις τάξεις των πανεπιστημιακών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, για την 

προθυμία και τη γενναιότητα με την οποία στήριξαν την πρωτοβουλία μας. Επίσης ευ

χαριστώ από καρδιάς το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και προσωπικά τον Πρόεδρο του Δι

οικητικού Συμβουλίου αγαπητό φίλο Ίωνα Σιώτη για τον ενθουσιασμό και τη συνδρο

μή του προς το συνέδριο μας. 

Ευχαριστώ δεύτερον τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που αναδέχθηκαντο βά

ρος της ευθύνης για τη συγκρότηση της θεματολογίας και του προγράμματος. Ειδικότε

ρα θα ήθελα εκ μέρους του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών να ευχαριστήσω τα "θύρα

θεν" προερχόμενα μέλη της επιτροπής, τους σεβαστούς συναδέλφους Βασίλη Κρεμμυ-

δά, Κώστα Λάππα και Αντώνη Διάκο για την προθυμία τους να μας συνδράμουν και τη 

θετική τους συμβολή στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος μας. Τον έγκριτο συνάδελ

φο στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη ευχαριστώ γιατί κυ

ριολεκτικά επωμίσθηκε με πείρα και αποτελεσματικότητα μέγα μέρος του πρακτικού βά

ρους της διοργάνωσης. Στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον σεβαστό Σπύ

ρο Ασδραχά, θα ήθελα μόνο να πω ότι τα δύο χρόνια που περάσαμε στην Οργανωτική 

Επιτροπή συζητώντας όχι απλώς το συνέδριο αλλά την ελληνική ιστοριογραφία καθ'ε-

αυτή υπήρξαν χρόνια ουσιαστικής μαθητείας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και γι' αυτό. 

Ευχαριστώ τέλος όλα τα στελέχη του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, ερευνητικά 

και διοικητικά, και ιδιαιτέρως τις τρεις κυρίες της γραμματείας του συνεδρίου, Μαρία 

Θεοδώρου, Δήμητρα Ρέγκλη, Ιωάννα Ζαμπάφτη, για την προθυμία με την οποία αντα

ποκρίθηκαν και στήριξαν την πρωτοβουλία μας, και όλους τους συνέδρους, που απο

δέχθηκαν την πρόσκληση μας, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο πρόσφεραν τον πνευ

ματικό τους μόχθο ώστε να καταστεί πραγματικότητα ο οραματισμός μας. 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

θεματικές Ενότητες 

την πρωϊνή συνεδρία μετά τις προσφωνήσεις των Πασχάλη Κιτρομηλίδη Διευθυ-

, ^ Η ν τ ο ύ του ΚΝΕ, Ίωνα Σιώτη Προέδρου του EIE, Ιωάννη Στουρνάρα Προέδρου της 

Εμπορικής Τράπεζας, η παρουσίαση της θεματικής του Συνεδρίου έγινε από τον Πρό

εδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Σπύρο Ι. Ασδραχά ο οποίος αναφέρθηκε στη θεμα

τική πολλαπλότητα με εννοιολογικές αναγωγές και τα όρια που υιοθετήθηκαν βάσει 

αξιολογικών επιλογών: όπως η υπέρβαση του αφετηριακού χρονολογικού σημείου, η 

διαδικασία μεταβολής της δομής της ιστοριογραφίας που από απλή επαρίθμηση μετα

στρέφεται σε μία στάθμευση σε ότι αφορά, τη δομή, τις μεθόδους, τις κριτικές στάσεις 



και τα νεα ερμηνευτικά σχήματα που ανασημα-

τοδότησαν τα όρια του γνωστού που ανάγεται σε 

νέους προβληματισμούς. 

Ι. Β. 

Η συγκρότηση της εθνικής ιστοριογραφίας 

εισηγήσεις της ενότητας με τις οποίες 

άνοιξε το συνέδριο περιστράφηκαν γύ

ρω από τις ιδέες που καθόρισαν τον αυτοπροσ-

διορισμό της εθνικής ιστοριογραφίας. Παρου

σιάστηκε "η ιδέα του ελληνικού έθνους ως ο 

αποφασιστικός παράγοντας ιδεολογικού εναρ

μονισμού της ελληνικής κοινωνίας και παιδείας 

με την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα και ως η θεμε

λιώδης λογική της ελληνικής ιστοριογραφίας". 

Αναπτύχθηκαν επίσης οι λόγοι που μετατόπισαν 

την οπτική αυτή προς το ερώτημα της διαμόρ

φωσης της κοινωνικής και ιδεολογικής δυναμι

κής που παρήγαγε την ελληνική εθνική κοινότη

τα. Επισημάνθηκε "ότι η κριτική εμβάνθυση, η 

περιφρούρηση της αμφισβήτησης, η ακεραιότη

τα της ιστορικής ανάλυσης απαιτούνται ώστε η 

ιστορική κατανόηση να παραμένει μορφή πνευ

ματικής ελευθερίας". Παρουσιάστηκε επίσης διε

ξοδικά η ενασχόληση με την ιδέα της συνέχειας, 

όχι μόνο ως νεοελληνική υπόθεση αλλά σε διά

λογο με ένα ηγεμονικό λόγο στη Δύση που την 

κατασκεύασε αλλά και την αμφισβήτησε. Τονί

στηκε ότι οι νεοελληνικές σπουδές απέκτησαν 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν την 

πολιτική των ταυτοτήτων ως επιβεβαίωση ή ως 

κριτική και ότι μετά τον Κ. Θ. Δημαρά αυτονο

μούνται και περνούν από την ιστορία του έθνους 

στην κοινωνική ιστορία. Επισημάνθηκε ότι οι νέ

οι προβληματισμοί του 20ού αιώνα ασχολήθη

καν με τις αναπαραστάσεις του ελληνοχριστιανι

κού ιδεολογήματος. Σημειώθηκε ότι η απειλή του 

εκσυγχρονισμού πήρε έντονο συμβολικό σχήμα 

και οδήγησε στην κατασκευή ενός στερεότυπου 

Οι 



φόβητρου το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, εδραίωσε συνταγματικά μέτρα και 

παγίωσε νοοτροπίες. Τελικά όπως τόνισε η ομιλήτρια "η ιστοριογραφία ευημερεί, το φά

ντασμα του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος δεν πλανιέται πάνω από την πνευματική 

κοινότητα και επειδή η ιστορική έρευνα είναι πράξη ελευθερίας-απελευθερώνει και πα

ραδίδει όχι μόνο μια αλήθεια στην κοινή αντίληψη, χρειάζεται να της μείνουμε ακόμα πιο 

πιστοί1. 

Στην υποενότητα "Από τον Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό" εντάχθηκαν έξι ανακοι

νώσεις. Αυτές διαλάμβαναν τη σχέση πολιτικής και ιστορίας στους πρωτοπόρους της 

εθνικής ιστορικής σχολής -σχέση που όχι μόνο αναγνώρισαν αλλά και καθαγίασαν-

και οι οποίοι, διατύπωσαν την ανάγκη προστασίας της επιστημονικής αμεροληψίας, 

αντιλαμβανόμενοι όμως τα διακυβεύματα του πολιτικού περιβάλλοντος, τα ανέπτυξαν 

στη συνέχεια στα πλαίσια ενός ιστοριογραφικού λόγου που εντυπωσιάζει με την διεισ

δυτικότητα και την ειλικρίνεια του. Αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορικές συν

θήκες που υπαγορεύουν την υιοθέτηση της έννοιας του ελληνισμού σχετίζονται με τα 

πραγματικά γεγονότα, που η έννοια αυτή δημιουργήθηκε για να ερμηνεύσει. Τελικά κα

τά τον ομιλητή η θρησκεία συνδέθηκε τόσο στενά με την ιστορία του γένους στο μοτί

βο της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού που η μακρά πορεία "συγκερασμού των 

δύο ανεξάρτητων ταυτοτικών συστημάτων καθόρισε μια εκλογικευμένη ιστορική αντίθε

ση: την παραγωγή ενός παράλληλα χριστιανικού και ελληνικού ιστορικού υποκειμένου 

που να ταυτίζεται με το παρόν και να προοιωνίζεται το μέλλον". Επεσημάνθηκε η βα

ρύνουσα συμβολή του Κ. Παπαρρηγόπουλου, στους απόλυτα διαπλεκόμενους ρόλους 

του ιστοριογράφου αλλά και του επιτελικού στελέχους της ελληνικής εξωτερικής πολι

τικής στις εθνικές διεκδικήσεις. Με την πολυδιάστατη συνεισφορά του ο Παπαρρηγό-

πουλος, σκηνοθέτησε το ιστορικό και γεωγραφικό παρελθόν του ελληνικού κράτους, 

σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορική παιδεία του τόπου και σχεδίασε τον δρόμο για την 

εθνική ολοκλήρωση. Άλλη εισήγηση αναφέρθηκε στα "κείμενα της σύγχρονης εξιστό

ρησης ως μαρτυρίες της ιδεολογικής τοποθέτησης των συγγραφέων τους που μετέχουν 

στην ιστορική πράξη" και αξιολόγησε όλα τα έργα που συντάχθηκαν στον ευρύ τομέα 

της ιστορικής βιογραφίας ως συμβολή στην κρυστάλλωση του εθνικού βιογραφικού 

πανθέου και λιγότερο του προσωπογραφικού. Αναλύθηκε ειδικότερα η περίπτωση του 

Σπ. Λάμπρου, ο οποίος επιδόθηκε σε έναν αγώνα προσδιοριοσμού των ορίων μεταξύ 

μυθοπλασίας και ιστορίας, έρευνας και επιστήμης, φαντασίας και ρεαλισμού. 'Ετσι το 

σχήμα της ιστορικής επιστήμης που τόσο πιστά υπηρέτησε ήταν ένας αγώνας σύνθεσης 

δομικών αντινομιών ενώ οι εναγώνιες αναζητήσεις του για τη βάση της επιστημονικής 

έρευνας και την επίτευξη της αντικειμενικότητας, τον προσδιόρισαν καθοριστικά. Τέλος 

παρουσιάστηκε το πως, η εθνική ιστορία, με πρωτοπόρο τον Κ. Παπαρρηγόπουλο αλ

λά και τους λόγιους του 19ου, διοχετεύθηκε με τον διδακτισμό προς στο ευρύτερο κοι

νό, από τα Πανεπιστημιακά αμφιθέατρα στις αίθουσες των Συλλόγων. Η θεματολογία 

των διαλέξεων συνδεόταν με τις εξελίξεις της ιστοριογραφίας και τις ιδεολογικές αντι

παραθέσεις ενώ το "κοινό με τον ενθουσιασμό και την συναισθηματική συμμετοχή του 

σε μια ανάλυση κοινωνικής και ιδεολογικής δυναμικής με την παρουσία του, μετουσίω-



σε σε μυσταγωγία και μόρφωση την διάδοση της ιστορικής επιστήμης". 

Στην θεματική ενότητα "Ελληνική ιστοριογραφία και τα Βαλκάνια" παρουσιάστηκε η 

βαλκανιογνωσία ως ανάκλαση της ελληνικής ιδεολογίας στην ιστορική πορεία του 19ου 

αι. και ως μια άλλη όψη της ελληνικής αυτογνωσίας, η οποία εξουδετερώνει στην πο

ρεία του χρόνου, την αίσθηση του παρελθόντος, την ανοχή της ετερότητας, την εμμο

νή στα ιστορικά θέματα. Αφετέρου υπογραμμίστηκαν οι διαφορές στο περιεχόμενο των 

όρων οθωμανικές σπουδές και τουρκολογία, στη χρήση και την πρόσληψη τους στην 

νεοελληνική ιστοριογραφία, και υπογραμμίστηκε το όποιο περιορισμένο και περιορι

στικό περιεχόμενο ενέχουν. Η αναστολή των ιδεολογικών περιορισμών και η συνειδη

τοποίηση του νέου επιστημονικού πεδίου δημιούργησε βαθμιαία μια ολιγάριθμη ομάδα 

ιστορικών, με νέα ερμηνευτικά σχήματα, σε μια πλούσια βιβλιογραφική παραγωγή. Οι 

δύο τελευταίοι ομιλητές της ενότητας, διαπραγματεύτηκαν το θέμα της συνάντησης της 

ιστορίας με το ευρύτερο πεδίο των επιστημών του ανθρώπου και της ανθρωπολογίας 

αντίστοιχα, και, κατά πόσο η συνάντηση αυτή υπήρξε επιτυχής ή ανεπιτυχής. 

Ιόλη Βιγγοπούλου 

Πολιτισμική ιστορία - Ιστορία της Παιδείας 

Fθεματική ενότητα "Πολιτισμική ιστορία—Ιστορία της Παιδείας" είχε την ποικιλία, την 

αναμενόμενη και τη σχετική με το αντικείμενο που εξέτασε (17 ανακοινώσεις). Ποι

κιλία όχι τόσο στη μεθοδολογική προσέγγιση όσο στις θεματικές που καλύφθηκαν από 

τους ομιλητές. 

Ωστόσο, στις ανακοινώσεις που ακούστηκαν επισημάνθηκε η δυνατότητα μιας διττής 

μεθοδολογικής προσέγγισης: από τη μια πλευρά το ζητούμενο του συνεδρίου ήταν τα ίδια 

τα πολιτισμικά πεδία στην ιστορική τους εξέλιξη, και κυρίως ο σχολιασμός ο σχετικός με 

τις συνθήκες και τις ιστορικές διαδικασίες που επέτρεψαν την επισήμανση της σημασίας 

τους, τη μελέτη τους και την ιστοριογράφησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξε

τάστηκε. Από την άλλη πλευρά μια δυνατότητα προσέγγισης θα μπορούσε να αποτελεί η 

διαπιστωμένη και εκ των υστέρων χρήση των υπό εξέταση πολιτισμικών πεδίων στη γρα

φή και τη συνολικότερη ερμηνεία της ιστορίας. Οι περισσότεροι ομιλητές απέφυγαν τον 

κίνδυνο της βιβλιογραφικής καταγραφής των σχετικών με το αντικείμενο τους μελετών και 

απαντώντας στη θεματική του συνεδρίου επιχείρησαν να περιοδολογήσουν με κριτικό τρό

πο και να ερμηνεύσουν την ιστοριογραφική εξέλιξη του πεδίου που εξέτασαν. 

Η ιστοριογραφία του πολιτισμού μελετήθηκε συνεπώς τμηματικά αλλά και συμπλη

ρωματικά. Μέσα από την ιδιαίτερη οπτική που προσέφερε το κάθε πεδίο πολιτισμικής 

ιστορίας, οι ομιλητές ανέδειξαν τις σύνθετες διαδικασίες με τις οποίες διαφορετικές εκ

φράσεις συλλογικών νοοτροπιών και συνειδήσεων, στην εξέλιξη τους, αποτέλεσαν προο

δευτικά αντικείμενο προσοχής και ιστορικής μελέτης και συνετέλεσαν στη συγκρότηση 

μιας πολιτισμικής φυσιογνωμίας. Με προεξάρχουσα φυσικά τη λογοτεχνία, την ευρύτερη 



γραμματολογία και την ιστορία τους, όπως επίσης και την ιστορία 

της τέχνης τέθηκε το πρωταρχικό ζήτημα της ιστορικής συνέχειας 

και της ασυνέχειας, της δυνατότητας σύνθεσης ή της μετάβασης από 

το ένα κίνημα στο άλλο, της συγχώνευσης ξένων στοιχείων ή των 

διαδικασιών πολιτισμικών προσμίξεων, το ζήτημα επίσης της ελληνι

κότητας, της εθνικής ή της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε κάθε περίοδο. 

Πρόκειται φυσικά για ερωτήματα που επανήλθαν στην πλειοψηφία 

των ανακοινώσεων και που απαντήθηκαν με αφορμή τη γενικότερη 

προβληματική του κάθε πεδίου πολιτισμικής ιστορίας. Η ιστορική 

διαδρομή του ελληνικού τύπου και η παρουσία του στις ιστοριογρα

φικές αναζητήσεις, η αναδρομική αναφορά στις σχετικές μελέτες και 

ο κριτικός σχολιασμός τους συνιστά μια εγκάρσια τομή στην πολιτι

σμική ιστορία. Η διαδικασία άλλωστε με την οποία οι νοοτροπίες, 

μολονότι δυνάμεις στασιμότητας έδωσαν ώθηση στην ιστορία και άρχισαν να αποτελούν 

αντικείμενο της μελέτης της ήταν αποτέλεσμα μιας νέας προβληματικής που έδωσε το 

έναυσμα για νέο τρόπο προσέγγισης των πηγών. Η σημασία που δόθηκε στη μελέτη των 

μεταφράσεων ως μέσου πρόσληψης ξένων ρευμάτων και νοοτροπιών, η σημασία που δό

θηκε στις καθαυτό γλωσσολογικές έρευνες, όπως επίσης και η ιστόρηση των μελετών για 

τη λαογραφία και τον παραδοσιακό πολιτισμό συνθέτουν μια πολυπρισματική και σύγ

χρονη ιστορία του πολιτισμού. Παράλληλα, η ιστορία της φιλοσοφίας, η ιστορία των θετι

κών επιστημών, η ιστορία της πρόσληψης του χώρου ή αλλιώς η ιστορία της γεωγραφι

κής παιδείας αποτύπωσαν την εξέλιξη της νεοελληνικής σκέψης, τη σημασία της περιέρ

γειας και αποτελούν ως εκ τούτου αντικείμενα της ιστορίας των ιδεών και των νοοτροπιών. 

Η ιστορία της εκπαίδευσης θεωρήθηκε αντικατοπτρισμός της ιστορίας της παιδείας και 

των ιδεών αλλά και των διαδικασιών συγκρότησης εθνικής ταυτότητας. 

Η ιστορία του πολιτισμού είναι και αποδείχθηκε πολυπρισματική. Το ζήτημα του πώς 

ορίζεται ένα πολιτισμικό φαινόμενο και κατά συνέπεια ο τρόπος με τον οποίο αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της πολιτισμικής ιστορίας, παραμένει ανοικτό. Νέα πεδία θα προστί

θενται στην πολιτισμική ιστορία και πάντα άλλα θα παραμένουν κενά. Μέσα ωστόσο από 

τον κατακερματισμό και την αναπόφευκτη ελλειπτικότητα επιτυγχάνεται η σύνθεση η 

οποία δεν μπορεί παρά να αποτυπώνει συνολικά την εκφραστική ποικιλία και τα ασαφή 

εθνικά όρια του πολιτισμού. 

Ουρανία Πολυκανδριώτη 

Κοινωνική Ιστορία 

Χτη γενική ενότητα "Κοινωνική Ιστορία" είχαν περιληφθεί ένδεκα ανακοινώσεις, στις 

οποίες αναλύθηκαν πλευρές της ιστοριογραφικής παραγωγής επιμέρους θεματι

κών αντικειμένων. Συχνά οι ανακοινώσεις συνοδεύτηκαν από ενδιαφέρουσες ανταλλα

γές απόψεων, εντός και εκτός της αίθουσας του συνεδρίου. Η αναφορά μας εδώ -λό-
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Στην "Ιστορική Δη

μογραφία" ήταν αφιερω

μένες τρεις ανακοινώ

σεις. Σε αυτές έγινε αναφορά στη σχέση της στρατιωτικής γεωγραφίας και των στρα

τιωτικών εγχειριδίων με τη γεωγραφία. Στη χρησιμοποίηση των γεωγραφικών πονημά

των για την εξυπηρέτηση εθνικών στόχων, επισημάνθηκε μία τομή κατά τη δεκαετία του 

1970 στην προσέγγιση της ιστορικής γεωγραφίας, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά και 

σχετικές με το θέμα μελέτες. Επίσης έγινε αναφορά στις διαθέσιμες προ-στατιστικές πη

γές και στους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν οι μαρτυρίες για τον πληθυσμό από την 

παλαιότερη και τη σύγχρονη ιστοριογραφία, εξετάστηκε η πορεία από την πολιτειογρα-

φία στην ιστορική δημογραφία, η ανάπτυξη μεθόδων εργασίας πρόσφορων για την 

ιστορική δημογραφία στον ευρωπαϊκό χώρο και επιχειρήθηκε μία αναδρομή τόσο στις 

απογραφές που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο όσο και στις δημογραφικές μελέτες 

από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας. 

Στην ενότητα "Κοινωνικό φύλο και ιστορία" τέθηκαν ορισμένα μεθοδολογικά ζητή

ματα που σχετίζονται με την ιστορία των γυναικών και του φύλου και επισημάνθηκαν 

τα κεντρικά πεδία γύρω από τα οποία στράφηκαν οι σχετικές με τα θέματα αυτά ιστο

ριογραφικές έρευνες. Στη θεματική ενότητα "Ηλικίες" επισημάνθηκε το γεγονός της 

πρόσφατης εισαγωγής της ιστορικότητας και της διάκρισης των ηλικιών στην ελληνική 

ιστοριογραφία και παρουσιάστηκαν οι θεματικοί άξονες στους οποίους στράφηκαν οι 

σχετικές μελέτες. Στη θεματική ενότητα "Αγροτικός κόσμος" διερευνήθηκε ο ρόλος του 

εθίμου και της μελέτης του στη διαμόρφωση του λόγου για τον αγροτικό κόσμο κατά 

τον 19ο αιώνα και στην επικοινωνία του με τη λαογραφία, τη λογοτεχνία και ειδικά την 

ηθογραφία. Στην ίδια θεματική ενότητα έγινε αναφορά σε προσεγγίσεις του αγροτικού 

κόσμου από τον Μεσοπόλεμο και μετά, στις τομές που μπορούν να εντοπιστούν, στις 

γεωπονικές, οικονομοτεχνικές, ανθρωπογεωγραφικές ή ανθρωπολογικές μελέτες που 

άπτονται του αντικειμένου αυτού και επισημάνθηκε η ανάγκη επικοινωνίας της ιστορίας 

με άλλους "γειτονικούς" επιστημονικούς κλάδους. 

Στη θεματική ενότητα "Μετανάστευση - Διασπορά" εντάχθηκαν δύο ανακοινώσεις. 

Σε αυτές αναλύθηκαν οι διαδρομές, οι χρήσεις και η σημασία των όρων που επιλέχθη

καν για να περιγράψουν το μεταναστευτικό φαινόμενο μέχρι τον 19ο αιώνα, και εξετά-



στηκε ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το ζήτημα αυτό η ιστοριογραφία. Επίσης πα

ρουσιάστηκαν οι αντιλήψεις που κυριάρχησαν στη μεταπολεμική έρευνα σχετικά με το 

ζήτημα της ελληνικής μετανάστευσης στο εξωτερικό και ειδικότερα το κλίμα που κυ

ριάρχησε στους Ελληνοαμερικανούς ερευνητές σχετικά με τη μετανάστευση στην Αμε

ρική. Στη θεματική ενότητα "Εθνοπολιτισμικές ομάδες" αναλύθηκαν οι συγκλίσεις και οι 

αποκλίσεις μεταξύ εθνικού και εθνοτικού λόγου, η προέλευση των σχετικών όρων και η 

συνάρτηση τους με πολιτικά προγράμματα. Εξετάστηκε τέλος η εξέλιξη των μελετών για 

τους Εβραίους της Ελλάδας, οι διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση της εβραϊκής κοινό

τητας, η σχέση τους με την εβραϊκή ιστοριογραφία, και η ένταξη τους στο σώμα της ελ

ληνικής ιστοριογραφίας. 

Δημήτρης Δημητρόπουλος 

Οικονομική Ιστορία 

να κοινό σημείο, ρητής ή άρρητης αναφοράς, των περισσοτέρων ανακοινώσεων 

που αναφέρονταν στην οικονομική ιστορία ήταν η εξελικτική πορεία των μελε

τών σε αυτό το πεδίο, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ιστοριογραφικό ενδιαφέρον 

στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980. Στο συνέδριο τονίστηκε η εγκατάλειψη της οι

κονομικής ιστορίας από τους θεσμικούς φορείς, που θα μπορούσαν να συνεχίσουν και 

να αναπτύξουν τη σοδειά των μελετών της μεταδικτατορικής εποχής. Παράλληλα ένα 

ενδογενές πρόβλημα που αφορά στην κάμψη του σχετικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκε 

στην αδυναμία συνάρτησης της οικονομικής ιστορίας από τη θεωρία, καθώς και από 

συγκριτικές μελέτες. Στην παθογένεια της ελληνικής οικονομικής ιστορίας εντοπίζεται 

και η αιτία της ισχνής ελληνικής παρουσίας στον συναφή διεθνή χώρο. Οι κριτικές απο

τιμήσεις της ασυνέχειας από την ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή του μεσοπολέμου 

στη δεκαετία του 1980 και μετά στην κάμψη ήταν εμφανείς στις περισσότερες εισηγή

σεις που αναφέρονταν στις υπάρχουσες μελέτες σχετικά με τις αγορές και την κίνηση 

των κεφαλαίων, τα νομισματικά φαινόμενα, την αγροτική οικονομία. 

Μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων ιστοριογραφικών προβλημάτων άλλες προ

σεγγίσεις εξέτασαν την έννοια της οθωμανικής και της βενετικής κατάκτησης του ελληνι

κού χώρου, αναδεικνύοντας το ζήτημα της καταστροφής της ταυτότητας και την ανάδει

ξη των κατακτημένων ως οικονομικών υποκειμένων. Παράλληλα εντοπίστηκε η διαμόρ

φωση δύο ιστοριογραφικών ρευμάτων, το ένα στραμμένο προς τις αδράνειες του αγρο

τικού χώρου, επικεντρωμένο στον τρόπο παραγωγής και το άλλο προς τον αστικό χώ

ρο και τις τομές που επέφερε το εμπόριο, η ναυτιλία, οι τράπεζες και η εκβιομηχάνιση. 

Η ιστορία της βιομηχανίας που καλύφθηκε στο παρελθόν κυρίως από οικονομολό

γους φάνηκε να περνά από τις παλαιότερες αντιλήψεις περί απουσίας και καθυστέρησης 

σε λεπτότερες επεξεργασίες που ανέδειξαν την κεντρικότητα του προβλήματος της αγο

ράς, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τις φάσεις της εκβιομηχάνισης κ.λπ. Μα-



ζί με νέες συμβολές από την ιστορία των τεχνικών και της τεχνολογίας, την κοινωνική ιστο

ρία και τη βιομηχανική αρχαιολογία. Οι νέες προσεγγίσεις στην ιστορία της βιομηχανίας 

φαίνεται να δίνουν το βάρος σε γεωπολιτικές συνάφειες, και να εμπλουτίζουν τα ερμηνευ

τικά μοντέλα περί εκβιομηχάνισης της ιστοριογραφικής γενιάς του Α. Gerschenkron. 

Το εμπόριο και οι μεταφορές, ως οικονομική δραστηριότητα κατέχουν τη μερίδα 

του λέοντος στην ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα 

η ελληνική ιστοριογραφία αντιμετώπισε την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και του 

εμπορίου, κυρίως της προεπαναστατικής περιόδου, με ηρωικούς και ηθικούς όρους για 

να υπηρετήσει πολιτικά σχήματα και μέσω της κατασκευής ιστορικών μύθων. Η πραγ

ματική ιστοριογραφία άρχισε όταν η έρευνα έθεσε νέα ερωτήματα με επαγγελματισμό 

και αυστηρή επιστημονική μέθοδο. 

Ιδιαίτερα στη δεκαετία 1975-1985 η ιστοριογραφική αναφορά στο εμπόριο και τους 

εμπόρους ανέδειξε δύο επεξηγηματικές προτάσεις: στην πρώτη αποτυπώνεται η κυ

ριαρχία του εθνικού επί του οικονομικού ζητήματος. Πρόκειται δηλαδή για μια θετική 

ιστοριογραφική θέση απέναντι στο εμπόριο και τον έμπορο στις νεοελληνικές σπουδές. 

Η δεύτερη πρόταση χαρακτηρίζεται από την πολιτική και ιδεολογική επιβάρυνση της 

ιστορικής ερμηνείας και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια αρνητική στάση απέναντι στο 

εμπόριο και τον έμπορο που στηρίζεται σε μαρξιστικές, ή μαρξίζουσες αναλύσεις οι 

οποίες εκφράστηκαν κυρίως σε μελέτες που αφορούσαν τη συνολική εξιστόρηση της 

πορείας του ελληνικού κράτους. 

Τέλος η ναυτιλιακή ιστορία, ένας διεθνής κλάδος σπουδών, επισημάνθηκε ότι είχε 

ιστοριογραφικές ρίζες στη Γαλλία του 1950 και πρώτο χρονικό πεδίο παρατήρησης τον 

15ο-18ο αιώνα. Μετά το 1970 η σκυτάλη πέρασε σε ένα αγγλόφωνο δίκτυο ναυτιλιακών 

ιστορικών που ασχολούνται με θέματα όπως: οι θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο, 

οι θαλάσσιοι δρόμοι και τα λιμάνια, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι ναυτικοί και οι πλοι

οκτήτες, η οργάνωση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου για τη διεξαγωγή των θαλάσσιων 

μεταφορών, η αμφίδρομη σχέση των ανθρώπων της θάλασσας με τις κοινότητες της ξη

ράς, τονίζοντας με αυτή τη θεματολογία τον ρόλο της θάλασσας ως στοιχείου επικοι

νωνίας στην οικονομική και κοινωνική ιστορία. 

Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου 

Ιστορία των θεσμών και του Ελληνικού κράτους 

Fενότητα αυτή του Συνεδρίου είχε χωριστεί σε τέσσερις υπο-ενότητες με τους 

αντίστοιχους τίτλους: Εκκλησιαστικοί θεσμοί, Το ορθόδοξο μιλλέτ και τα ορθό

δοξα κοινοτικά μορφώματα, Πολιτειακή διαμόρφωση και εξέλιξη, Κόμματα και παρατά

ξεις, τις οποίες υπηρετούσαν εννέα ανακοινώσεις, από τις οποίες τελικά οι δύο (Παρ. 

Κονόρτας - Ιω. Κολλιόπουλος) δεν πραγματοποιήθηκαν. 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, άλλωστε αποτελούσε και διακηρυγμένη πρόθεση 
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της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, η επιστημονική στόχευση αποσκοπούσε 

στην εξέταση των θεσμών όπως εμφανίζονται και εξελίσσονται πριν και μετά από την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το θέμα φυσικά είναι πολύ μεγάλο και σύνθετο ενώ οι 

ανακοινώσεις που κλήθηκαν να το αντιμετωπίσουν, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των 

εκκλησιαστικών θεσμών, πολύ λίγες, ουσιαστικά μία. 

Η ανακοίνωση αυτή, λοιπόν, που είχε ως θέμα τη Νεότερη και αύγχρονη εκκληοιασιι-

κή και θρησκευτική ισιορία κάλυψε γενικά το θέμα επικεντρώνοντας, κυρίως, την οπτική 

της στις διαφορές μεταξύ της θρησκευτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας και τις ζητή

σεις που έχουν αναπτυχθεί στα πε

δία αυτά. Στην προσπέλαση αυτή, 

σύμφωνα με την εισήγηση, είναι 

δύο τάσεις μελέτης της εκκλησιαστι

κής και θρησκευτικής ιστορίας 

όπως πραγματώνονται από "θύρα

θεν" ιστορικούς και μελετητές προ

ερχόμενους από την Εκκλησία αντί

στοιχα- αλλά στην ουσία η θρη

σκευτική ιστορία είναι χώρος παρα

μελημένος, με μόνη εξαίρεση το 

πρόγραμμα "Θεσμοί και Ιδεολογία 

στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-

19ος αι." του ΚΝΕ. Η ζωηρή και πυ

κνή συζήτηση που αναπτύχθηκε 

πάνω στο θέμα αυτό έφερε στο 

προσκήνιο τα διάφορα προβλήματα 

και την κρίσιμη παρατήρηση ότι "η 

θρησκευτική ιστορία ή θα είναι κοι

νωνική ιστορία ή δεν έχει λόγο 

ύπαρξης". 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με 

την εισήγηση η οποία έθεσε το θέ

μα της παραγωγής ιστοριογραφι

κού έργου στο χώρο της χριστιανι

κής Ανατολής κατά το διάστημα του 

19ου και τις αρχές του 20ού αι. Κα

τά την περιοδολόγηση που έγινε διακρίθηκαν οι διάφορες φάσεις της ιστοριογραφικής 

συμπεριφοράς που κινήθηκαν σε έντονο ιδεολογικό κλίμα και απασχόλησαν διαφορε

τικά υποκείμενα. Υποστηρίχθηκε ότι η ιστοριογραφία της χριστιανικής Ανατολής πραγ

ματοποίησε το βηματισμό της κινούμενη σε τρεις παράλληλες διαδρομές που προσδιο

ρίζονται: α) από τον ετεροκαθορισμό προς τον ετεροκαθορισμό β) από τους εκκλησια

στικούς στους θύραθεν συγγραφείς και γ) από μια ιστοριογραφία υψηλόβαθμων σχη-



μάτων σε μια ιστοριογραφία των πολλών (εκδημοκρατισμός της γραφής). Ιδιαίτερα 

αναπτύχθηκε το παράδειγμα του ΕΦΣΚ και του περιοδικού του το οποίο επιδίωξε να κα

ταστήσει τον κάθε δάσκαλο συγγραφέα ιστορικών έργων, δυναμική που είχε ως πρότυ

πο το έργο του Κ. Παπαρρηγόπουλου. Αναφέρθηκε επίσης το ύστερο παράδειγμα πα

ραγωγής ιστορικού έργου από τους αγράμματους πρόσφυγες μέσω του σχετικού προ

γράμματος του ΚΜΣ. 

Η επόμενη ανακοίνωση ανέδειξε το πρόβλημα της χρήσης των όρων έθνος, γένος 

και μιΧΧέτ αλλά και των όρων αλυτρωτισμός και οικουμενικότητα η χρήση των οποίων στα 

τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. σηματοδοτείται από τις διάφορες ιστοριογρα

φικές προσεγγίσεις της ελληνικής ιστορίας. Η ανακοίνωση επικεντρώθηκε κυρίως στην 

περίοδο της β' πατριαρχείας του Ιωακείμ Γ' όταν κορυφώθηκε η αντιπαράθεση ανάμε

σα στον ελληνικό αλυτρωτισμό και τον οικουμενικό αλυτρωτισμό σε σχέση με το αρχιε

πισκοπικό πρόβλημα της Κύπρου. Στη σύγκρουση γύρω από το πρόβλημα της διαδο

χής του αρχιεπισκοπικού θρόνου της Κύπρου που έληξε με την επικράτηση των ελλη

νικών αλυτρωτικών τάσεων διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση μιας σύνθετης διαδικασίας 

που είναι η "σταδιακή ταύτιση του αλύτρωτου έθνους με έναν πανελλήνιο οικουμενικό 

λαό, ο οποίος ανήκει στο αλύτρωτο έθνος επειδή καταρχήν ανήκει στον πανελλήνιο οι

κουμενικό λαό". 

Η ανακοίνωση γύρω από την ελληνική Συνταγματική Ιστορία τόνισε ότι αυτή εξελί

χτηκε ομαλά εκτός από ένα διάστημα 60 ετών (1914-1974) όταν για λόγους συγκυρια

κούς παρουσιάστηκαν ανωμαλίες· εξάλλου, όσον αφορά την ιστορία των συνταγμάτων 

τονίστηκε ότι έχει κλείσει ο κύκλος μελέτης και έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μολονό

τι υπάρχει ακόμη πεδίο έρευνας και μελέτης. Ωστόσο εκείνο που κυρίως επισημάνθη

κε είναι ότι υπάρχει κενό στη μελέτη των θεσμών παρά το γεγονός ότι για κάποιους από 

αυτούς έχουν αναληφθεί σχετικές έρευνες, όπως λ.χ. για τις εκλογές, τα πολιτικά κόμ

ματα, το στρατό. Έτσι το κενό που πρέπει να καλυφθεί επικεντρώνεται στη μελέτη της 

δικαστικής εξουσίας, της δημόσιας διοίκησης, της βουλής, της αυτοδιοίκησης. 

Η ανακοίνωση που ακολούθησε είχε ως αντικείμενο την ιστοριογραφία των διεθνών 

σχέσεων της Ελλάδας με βάση την παραγωγή αυτοτελών έργων γύρω από το θέμα αυ

τό. Υποστηρίχθηκε ότι η σχετική επισκόπηση αφορά αποκλειστικά τα τελευταία 50 έτη 

επειδή τα πριν από αυτή την περίοδο έργα δεν στηρίζονταν σε αρχειακό υλικό και πρω

τογενείς πηγές. Η περιοδολόγηση στηρίχτηκε στην αναφορά πολλών ονομάτων με αφε

τηρία τους αδελφούς Λάσκαρη και κατάληξη τους νεότερους μελετητές. Όσον αφορά 

τις θεωρητικές αφετηρίες των μελετητών, κυρίως των νέων, στο πεδίο της μελέτης των 

διεθνών σχέσεων διακρίθηκαν τρεις κύκλοι με αντίστοιχη αναφορά στο αγγλικό, γαλλι

κό και αμερικανικό μοντέλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον 20ό παρά τον 19ο αι. 

Η πολιτική συμμετοχή ήταν το θέμα της επόμενης ανακοίνωσης όπου επισημάνθη

κε ότι η πολιτική ιστορία έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο ελληνικό αναγνωστι

κό κοινό ώστε να θεωρείται ως η κατ' εξοχήν ιστορία. Ωστόσο τούτο αποτέλεσε πα

ράλληλα και αρνητικό επιφαινόμενο καθώς η πολιτική ιστορία πήρε τη μορφή ιστορίας 

που καταγγέλλει και αποδίδει ευθύνες, γι' αυτό και οι νεότεροι ιστορικοί του πεδίου αυ-



τού προσπάθησαν να απαλλαγούν από τις αδυναμίες αυτές. Στη θεώρηση αυτή που επι

κεντρώθηκε στο 19ο αι. και στην εξέταση του φαινομένου των πελατειακών σχέσεων 

έγινε αναφορά στο έργο νεωτέρων που α\/α\/έωσα\/ την πολιτική ιστορία με εφόδια της 

αμερικανικής πολιτικής ιστορίας. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις απόψεις των νεοτέ

ρων ιστορικών για τις πελατειακές σχέσεις και την πολιτική συμμετοχή και εκτιμήθηκε 

ότι απαιτείται η διερεύνηση της πολιτικής συμμετοχής σε σύγκριση με το ιταλικό παρά

δειγμα αλλά και το παράδειγμα των άλλων βαλκανικών χωρών. Επισημάνθηκε η έλλει

ψη μιας μελέτης που θα εξέταζε τις διαφορές στο πολιτικό υπόβαθρο σε χώρες, όπου 

μαζί με τις διαδικασίες πολιτικής συγκρότησης εγκαινιάζονται αντιπροσωπευτικοί θε

σμοί τον 19ο αι. και πώς επιβιώνουν αυτοί κάτω από διάφορες πιέσεις. 

Η τελευταία εισήγηση της ενότητας άρχισε με την ανάλυση των όρων κόμμα και πα

ράταξη εκθέτοντας τις πέντε όψεις οι οποίες προσδιορίζουν το κομματικό φαινόμενο 

καθώς και τις υποχρεωτικές μεθοδολογικές μορφές με τις οποίες οι ιστορικοί, οφείλουν 

να μελετούν το φαινόμενο αυτό. Εν συνεχεία έγινε ιστορική αναδρομή της μελέτης του 

κομματικού φαινομένου όπου επισημάνθηκαν οι θετικές και οι αρνητικές όψεις της δια

δικασίας αυτής και τα βασικά κενά που έχουν να κάνουν με τη μελέτη της πολιτικής βιο

γραφίας, την ύπαρξη ιστοριών των κομμάτων και την αδυναμία μελέτης του παρελθό

ντος που εδράζεται στην αμφιθυμία εναντίον της βρώμικης πολιτικής, του διχαστικού 

παρελθόντος και του ιδεολογήματος της αναζήτησης κομμάτων αρχών. Στη θεώρηση 

των πραγμάτων επισημάνθηκε ότι η Κοινωνική Ανθρωπολογία συνέβαλε αρνητικά στη 

μελέτη της ιστορίας των ελληνικών πολιτικών κομμάτων αφού έδωσε επιστημονικό βά

ρος στη θέση ότι τα κόμματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συμπράξεις προσώπων για την 

προστασία των πελατών τους. Στο τέλος αναφέρθηκαν οι θετικές προσπάθειες που αρ

χίζουν τα νεότερα χρόνια με το έργο του Πετρόπουλου και συνεχίζονται στο έργο άλ

λων νεώτερων ιστορικών. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή η συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε πολύ ζω

ηρή με αντιπαραθέσεις και τοποθετήσεις που έθεσαν με σαφή τρόπο το έντονο ενδια

φέρον που υπάρχει για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι προσδιορίζεται και από την χρο

νική εγγύτητα προς τη σύγχρονη εποχή. 

Παναγιώτης Μιχαηλάρης 

Ιστοριογραφικές συζητήσεις 

Ηαπογευματινή συνεδρία της 2ας Νοεμβρίου στέγασε, υπό τον τίτλο "Ιστοριογρα

φικές συζητήσεις", τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην 

Επανάσταση του 1821, στην περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου και στη 

Μεταπολεμική εποχή, καθώς και μία τέταρτη καταληκτήρια για τις σχέσεις ιστορίας και 

κοινωνικών επιστημών. Η συνεδρία χαρακτηρίστηκε από την προσέλευση εξαιρετικά 



πυκνού ακροατηρίου, το οποίο μάλιστα με παρεμβάσεις του μετείχε ενεργά στη ζωντα

νή συζήτηση που επακολούθησε. 

Στην ενότητα "Ελληνική Επανάσταση του 1821" παρουσιάστηκε ο διπλός ρόλος της 

Επανάστασης του 1821, αφενός μεν ως θεμέλιου της εθνικής ταυτότητας και αφετέρου 

ως συστατικού στοιχείου της κοινωνικής επανάστασης την οποία ευαγγελιζόταν η ελλη

νική αριστερά. Στην ίδια ενότητα έγιναν αναφορές στις διαδρομές που ακολούθησε η 

ιστοριογραφική παραγωγή για την Επανάσταση του '21 και σκιαγραφήθηκαν ορισμένες 

προοπτικές που ανοίγονται για το θεματικό αυτό αντικείμενο. 

Στη θεματική ενότητα "Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος" παρουσιάστηκε η σχετική 

με τη δεκαετία του 1940 ιστοριογραφική παραγωγή, με ιδιαίτερες αναφορές στο ρεύμα 

του αναθεωρητισμού που έχει εμφανιστεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Υπογραμμίστη

κε η σημασία της λεπτομερούς τεκμηρίωσης για τα γεγονότα του Εμφυλίου πολέμου, 

και χρησιμοποιήθηκε κυρίως το παράδειγμα της Αργολίδας της Πελοποννήσου. 

Στην ενότητα "Μεταπολεμική εποχή" παρουσιάστηκε η βιβλιογραφική παραγωγή 

που αφορά τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς ανταγωνισμούς της μεταπολεμικής 

περιόδου και στις προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται στο ερευνητικό αυτό πεδίο. 

Τέλος, στην ενότητα "Η ιστορία ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες" επισημάνθηκαν πε

δία έρευνας που τέθηκαν σε προτεραιότητα τα πρόσφατα χρόνια στο χώρο της ιστο

ρίας και των κοινωνικών επιστημών και τις μεταξύ τους συνάφειες. 

Στρογγυλή Τράπεζα 

τη Στρογγυλή Τράπεζα, συζητήθηκαν ζητήματα παρουσίας και μεθοδολογικής 

.^•προσέγγισης των νεοελληνικών σπουδών στα ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητι

κούς χώρους της Ευρώπης. 
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Ιστοριογραφία 

της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 

1833-2002 

Χορηγοί 

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρος Ι. Ασδραχάς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Κρεμμυδάς 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Λάππας 

ΜΕΛΗ: Αντώνης Λιάκος, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Αθανάσιος Μαράντος, Διευθυντής Πολιτιστικής Κίνησης 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Παρουσίαση της θεματικής του Συνεδρίου 

Η συγκρότηση της εθνικής ιστοριογραφίας 

Από την εθνική ιστορία στην ιστορία της κοινωνίας 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Η ιδέα του έθνους και της εθνικής κοινότητας. 

Αντώνης Λιάκος, Το ζήτημα της συνέχειας στη νεοελληνική ιστοριογραφία. 

Ρένα Σταυρίδου-Πατρικίου, Συγκλίσεις και αποκλίσεις των κυρίαρχων ρευμάτων (20ός αι.). 

Από το Διαφωτισμό στο Ρομαντισμό 

Ιωάννης Κουμπουρλής, Ο ρόλος του "εθνικού ιστορικού" στη σκέψη των πρώτων ιστοριογράφων. 

Νίκος Σιγάλας, Η έννοια ελληνισμός στην ελληνική ιστορική αφήγηση. 

Σπύρος Καράβας, Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885). 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Το εθνικό πάνθεον των βιογραφιών και των προσωπογραφιών. 

Η συγκρότηση της εθνικής ιστοριογραφίας. Από το Διαφωτισμό στο Ρομαντισμό 

Έφη Γαζή, Μια ρομαντική ιστορική επιστήμη: η περίπτωση του Σπυρίδωνος Λάμπρου (1851-1919). 

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Η ιστορία και το κοινό της το 19ο αι. 

Η ελληνική ιστοριογραφία και τα Βαλκάνια 

Βασίλης Γούναρης, Ελληνική βαλκανιογνωσία 1830-1913. 

Ευαγγελία Μπαλτά, Οι οθωμανικές σπουδές στη νεοελληνική ιστοριογραφία. 

Η ιστορία ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες 

Χρήστος Χατζηιωσήφ, Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. 

Peter Loizos, History and Anthropology. 



1821-1940. 

Βενετία Αποοτολίδου, Καθιέρωση και αμφισβήτηση του δημοτικιοτικού παραδείγματος. 

Ανανεώσεις στην πολιτισμική ιστορία 

Ιστορία των ιδεών και των συλλογικών συνειδήσεων ιστορία των συλλογικών συμπεριφορών και 

των νοοτροπιών 

Φίλιππος Ηλιου, Ιστοριογραφικές ανανεώσεις. Το βιβλίο, οι αναγνώστες, η ανάγνωση: το ποσοτικό οτο τρίτο επίπεδο. 

Λούκια Δρούλια, Από την παρατήρηση στην ονοματοθεσία. Συλλογικές συνειδήσεις και νοοτροπίες. 

Άννα Ταμπάκη, Η ιστοριογραφική οπτική του μεταφραστικού εγχειρήματος: από την "μετακένωση" στην διαπολιτι-

σμικότητα; 

Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κοινωνική-πολιτισμική ιστορία και ιστορία της γλώσσας: μια αναγκαία συνάντηση. 

Ειρήνη Τουνυασάκη, Ο παραδοσιακός πολιτισμός ως κατασκευή στην ελληνική λαογραφία. Μία απόπειρα ανθρωπο

λογικής ερμηνείας. 

Ιστορία των θεσμών και τ ο υ Ελληνικού Κράτους 

Οι θεσμοί πριν από τη συγκρότηση του Κράτους 

Η ιστορία των κοινοτήτων 

Ευτυχία Λιάτα, Οι ελληνικές κοινότητες (Ι7ος-Ι9ος αι.): από την ιστορία των θεσμών στην ιστορία των τοπικών κοι

νωνιών και οικονομιών. 
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Κοινωνική Ιστορία 

Ιστορική Δημογραφία 

Κωνσταντίνος Κόμης, Από τη γεωγραφία ατην ιστορική γεωγραφία (Ι9ος-20ός αι.). 

Ευτυχία Κοσμάτου, Από την πολιτειογραφία στην ιστορική δημογραφία. 

Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-οτατιστικών μαρτυριών για τον πληθυσμό. 

Κοινωνικό φύλο και Ιστορία 

Έφη Αβδελά, Ιστορία των γυναικών και του φύλου στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία. 

Ηλικίες 

Τόνια Κιουσοπούλου, Η μελάη των ηλικιών και των ηλικιακών ομάδων ως αντικείμενο της νεότερης ιστοριογραφίας. 

Αγροτικός κόσμος 

Ελευθερία Ζέη, Οι προσλήψεις του αγροτικού κόσμου το 19ο αιώνα: η πολλαπλότητα των μαρτυριών. 

Σωκράτης Πετμεζάς, Η ιστορία του αγροτικού κόσμου από τον μεσοπόλεμο ώς σήμερα: ακυρώσεις και μετατοπίσεις. 

Πολιτισμική ι σ τ ο ρ ί α - Ι σ τ ο ρ ί α της Παιδείας 

Ιστορία της Φιλοσοφίας 

Ρωξάνη Αργυροπούλου, Η ιστοριογραφία ως μέθοδος αυτοπροσδιορισμού της νεοελληνικής φιλοσοφίας. 

Παναγιώτης Νούτσος, Η φιλοσοφική σκέψη κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θεωρητικά και μεθοδολογικά προ

βλήματα. 

Ανανεώσεις στην πολιτισμική ιστορία 

Νέα ερμηνευτικά σχήματα στην ιστορία της εκπαίδευσης 

Κώστας Λάππας, Η νεοελληνική εκπαίδευση πριν από την Επανάσταση του 1821: τοπική ιστοριογραφία και συνθετι

κές απόπειρες. 

Αλέξης Δημαράς, Η ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: απαρχές και θεσμοθέτηση (1821-1967). 

Χριστίνα Κουλού ρη, Η ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: συνέχειες και ρήξεις (1967-2002). 

Παρασκευή Ι Νοεμβρίου 

Κοινωνική ιστορία 

Μετανάστευση-Διασπορά 

Όλγα Κατσιαρδή, Από τις "ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού" στην ιστοριογραφία του μεταναστευτικού φαινομέ

νου (15ος-19ος αι.). 

Λίνα Βεντούρα, Μεταπολεμικές προσεγγίσεις της ελληνικής μετανάστευσης. 

Εθνοπολιτισμικές ομάδες 

Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Εθνικός και εθνοτικός λόγος: συγκλίσεις και αποκλίσεις. 

Ρίκα Μπενβενίστε, Για την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας. 

Οικονομική Ιστορία 

Αγορές και στρατηγική κεφαλαίων 

Γιώργος Παπαγεωργίου, Συντεχνιών επίσκεψις. 

Αικατερίνη Μπρέγιαννη, Οικονομική ιστορία του 20ού αιώνα: η έννοια της αγοράς. 

Γιώργος Προγουλάκης, Οι Έλληνες ιστορικοί και το πρόβλημα της εκβιομηχάνισης μεταξύ των δύο πολέμων. 
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Κώστας Κωστής, Ιστοριογραφία των τραπεζών: ένα παράδειγμα από την ελληνική οικονομική ιστορία. 

Μιχάλης Ρηγίνος, Οι περιπέτειες της δραχμής και η ελληνική ιστοριογραφία. 

Εκβιομηχάνιση 

Χριστίνα Αγριαντώνη—Ευρυδίκη Σιφναίου, Επισκόπηση της ιστοριογραφίας στο πεδίο της βιομηχανικής ιστορίας. 

Οικονομική ιστορία 

Οικονομία και Οικονομική Ιστορία: μείζονες υποθέσεις και τεχνικές 

Σπύρος Ασδραχάς, Από την αναφορά στο οικονομικό προς μια οικονομική ιστορία των κατακτημένων. 

Ευάγγελος Πρόντζας, Οικονομία-Ιστορία και Οικονομική Ιστορία: από τα προβλήματα στην ανάλυση. 

Αγροτική οικονομία 

Θανάσης Καλαφάτης, Πρόσωπα, ρεύματα και εξελίξεις της οικονομικής αγροτικής σκέψης (Ι9ος-20ός αι.). 

Ευγενία Μπουρνόβα, Οι 'Ελληνες ιστορικοί μπροστά στην αγροτική μεταρρύθμιση του μεσοπολέμου. 

Εμπόριο και διακίνηση 

Βασίλης Κρεμμυδάς, Το όνομα των τομών. 

Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Ιστοριογραφία μιας διεθνοποιημένης δραστηριότητας: το εμπόριο. 

Τζελίνα Χαρλαύτη, Η ναυτιλιακή ιστορία "εν πλω και υπ' ατμόν". 

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 

Ιστορία των θεσμών και τ ο υ Ελληνικού κράτους 

Εκκλησιαστικοί θεσμοί 

Βασίλειος Μακρίδης, Νεότερη και σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία. 

Παρασκευάς Κονόρτας, Ιστοριογραφικές αποτυπώσεις των οικονομικών διαστάσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

(Ι5ος-αρχές 20ού αι.). 

Το ορθόδοξο μιλλέτ και τα ορθόδοξα κοινοτικά μορφώματα 

Ιωάννα Πετροπούλου, Η πορεία της ιστοριογραφίας: ο εκδημοκρατισμός της γραφής (Ι9ος-αρχές 20ού αι.). 

Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Η έννοια του μιλλά και το Ορθόδοξο γένος. 

θ ε σ μ ι κ ή συγκρότηση του Κράτους 

Πολιτειακή διαμόρφωση και εξέλιξη 

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Από την ιστορία των συνταγμάτων στην ιστορία των θεσμών. 

Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιστορικές θεωρήσεις της διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους. 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ιστοριογραφία των διεθνών σχέσεων του ελληνικού κράτους. 

Κόμματα και παρατάξεις 

Κατερίνα Γαρδίκα, Ιστοριογραφία και η ελεγχόμενη διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής. 

Γεώργιος Μαυρογορδάτος, Κόμματα και παρατάξεις. 

Ιστοριογραφικές συζητήσεις 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Η ιστορία του 21 σε διπλή αποστολή: θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας και θεωρία της 

"επερχόμενης" κοινωνικής επανάστασης. 

Χρήστος Λούκος, Το Εικοσιένα από κυρίαρχο αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας στην υποβάθμιση και σιωπή. 
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Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος 

Γιώργος Μαργαρίτης, Η Ελλάδα τη δεκαετία του '40: ιστοριογραφική πρόκληση. 

Στάθης Καλύβας, Μεταξύ δύο μύθων: μεταπολεμικές και μεταπολιτευτικές προσεγγίσεις στην ιστορία της Κατοχής και 

του Εμφυλίου. 

Μεταπολεμική εποχή 

Ηλίας Νικολακόπουλος, Κόμματα και πολιτικός ανταγωνισμός, 1945-1990: ερμηνευτικά σχήματα και ερευνητικές 

προοπτικές. 

Η ιστορία ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες 

Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. 
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