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Διεθνής Συνάντηση 

Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

(Αθήνα, EIE, 23-25 Μαίου, 2002) 

το πλαίσιο του προγράμματος Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 (βλ. 

^^Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝί/ίΙί, τχ. 20, 26) πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση με 

στόχο την πρόκληση γόνιμου διαλόγου πάνω σε ποικίλα θεωρητικά ζητήματα που ανέκυ

ψαν κατά την επεξεργασία του προγράμματος και προβλημάτισαν τους ερευνητές - συ

νεργάτες του. 

Η Συνάντηση που είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τύπου & MME, οργανώ

θηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ με τη συνεργασία του Αθηναϊκού Πρα

κτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ) και επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με χορηγό 

επικοινωνίας το Κέρδος - Όμιλο ΑΝΤΙ. 

Ο χαρακτήρας της συνάντησης ήταν συνεδριακός και σεμιναριακός: γενικές θεωρητι

κές εισηγήσεις έθεταν την προβληματική των θεματικών ενοτήτων και "ανοικτά εργαστή

ρια" έδιναν τη δυνατότητα διευρυμένης ανάπτυξης επιμέρους θεμάτων σχετικών με τις γε

νικές εισηγήσεις που είχαν προηγηθεί. Τη συζήτηση διηύθυνε συντονιστής που είχε συνο

ψίσει τις διάφορες θεματικές των παρεμβάσεων (περίπου δέκα ανά εργαστήριο) με δεκά-

λεπτη εισήγηση. Η διαδικασία αυτή προκρίθηκε για να δοθεί η ευκαιρία διατύπωσης προ

βληματισμών και ευρύτερης συζήτησης. Η πληθώρα των θεμάτων, ο πλούτος του υλικού 

που το πρόγραμμα της Εγκυκλοπαίδειας και το συνέδριο ανέδειξαν, παρότι δεν άφησαν πο

λύ χρόνο για περισσότερο διάλογο, εντούτοις έγιναν αφορμή για να επανατεθεί η συζή

τηση περί του ελληνικού Τύπου. 

Συμμετείχαν έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, προϊστάμενοι βι

βλιοθηκών και αρχειοφυλακείων, καθώς και συλλέκτες, πολλοί από τους οποίους είναι συ

νεργάτες του προγράμματος της Εγκυκλοπαίδειας. Από πλευράς ΚΝΕ συμμετείχαν οι: Π. Κι-

τρομηλίδης, Λ. Δρούλια, Β. Παναγιωτόπουλος, Α. Ταμπάκη, Ε. Μπαλτά, Αλ. Σφοίνη, Ο. Πο-

λυκανδριώτη και η εξωτερική συνεργάτιδα του ΚΝΕ, Γιούλα Κουτσοπανάγου. 

Στις εισαγωγικές ομιλίες η Λ. Δρούλια παρουσίασε το πρόγραμμα της Εγκυκλοπαίδει

ας του Ελληνικού Τύπου και τους στόχους του, ο Λ. Β. Καραπαναγιώτης σκιαγράφησε με 

ενάργεια την πορεία του ελληνικού Τύπου τον 20ό αιώνα, ενώ ο καθηγητής F. Moureau 

πληροφόρησε το κοινό για τη συγκρότηση αντίστοιχης Εγκυκλοπαίδειας του γαλλικού Τύ

που από γαλλική επιστημονική ομάδα. Η ιστορική πορεία του ελληνικού Τύπου από το 

1780 ως τις μέρες μας (Αικ. Κουμαριανού, Ν. Μπάλτα, Δ. Παπαδημητρίου) και ο προσ

διορισμός τού τι εννοείται ελληνικός Τύπος (η σχέση εφημερίδας—περιοδικού, η γλώσσα, 

ο ειδικός τύπος) ήταν το αντικείμενο της πρώτης θεματικής ενότητας της συνάντησης κα

θώς και του ομώνυμου Ανοικτού Εργαστηρίου, που συντόνισε η Λ. Δρούλια. Ο δεύτερος 
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κύκλος γενικών εισηγήσεων αφορούσε στον κόσμο του Τύπου και στη ροή της είδησης 

καθώς και στον νέο ρόλο του διαδικτύου στη λειτουργία της εφημερίδας (Κ. Καμάρας, Ν. 

Βουλέλης). Το Ανοικτό Εργαστήριο που ακολούθησε, με συντονιστή τον Μ. Χαιρετάκη, 

αναπτύχθηκε γύρω από το τρίπτυχο: πρόσωπο (ο δημοσιογράφος, συνδικαλιστικά όργα

να και ενώσεις Τύπου), είδηση και φορείς της (η πρώτη σελίδα, η διαφήμιση, η εικονο

γράφηση) μέσα διάδοσης της (πρακτορεία ειδήσεων, διανομή-διακίνηση). Η σύνθετη και 

ενδιαφέρουσα σχέση Πρωτεύουσας-Περιφέρειας, είτε πρόκειται για τον περιφερειακό τύ

πο ή τον τύπο της εσωτερικής μετανάστευσης ή ακόμα και για τον εξω-ελλαδικό τύπο απο

τέλεσε τον τρίτο θεματικό κύκλο της συνάντησης. Οι γενικές εισηγήσεις (Ε. Σταυροπούλου, 

Α. Σκαμνάκης, Χ. Καράογλου) έθεσαν το πλαίσιο της συζήτησης του Ανοικτού Εργαστηρί

ου που συντόνισε η Ν. Κολιού και όπου εξετάστηκαν πτυχές στη σχέση Τοπικότητα-Τύ-

πος. Ως αυτοτελής θεματική ομάδα αντιμετωπίστηκε ο Τύπος της διασποράς και της με

τανάστευσης. Η διαφοροποίηση του ελληνικού 

Τύπου της διασποράς από αυτόν της μετανά

στευσης, το ειδικό βάρος του ως πηγής για την 

ελληνική μεταναστευτική ιστορία (Γ. Κουτσοπα-

νάγου, Α. Κιτροέφ), καθώς και η συγκριτική θε

ώρηση του φαινομένου του μεταναστευτικού 

Τύπου με αναφορά στην ελληνική περίπτωση 

(S. Miller), συνεξετάστηκαν με την ιστορία του 

ημερήσιου και περιοδικού κυπριακού Τύπου 

(Α. Σοφοκλέους, Λ. Παπαλεοντίου). Στο Ανοι

κτό Εργαστήριο, που συντόνισε ο Α. Τάμης, πα

ρουσιάστηκαν πλευρές του φαινομένου του 

εξω-ελλαδικού Τύπου, όπως λ.χ. ομογενειακός 

Τύπος και πολιτισμική ταυτότητα (Δ. Δόλλης) 

και έγιναν ιστορικές και κοινωνιολογικές προ

σεγγίσεις του ομογενειακού Τύπου στο γεωγρα

φικό του εύρος (Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, 

Βαλκάνια, Αίγυπτος, Τουρκία). Ενδιαφέρον παρουσίασε το Ανοικτό Εργαστήριο, που συ

ντόνισε η Ε. Δρούλια—Μητράκου και το οποίο ασχολήθηκε με τον Τύπο ως εργαλείο έρευ

νας, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες του ερευνητή να τον χρησιμοποιήσει καθώς είναι διά

σπαρτος σε βιβλιοθήκες, αρχεία και συλλογές. Το κοινό είχε την ευκαιρία να πληροφορη

θεί για τις πρόσφατες προσπάθειες ηλεκτρονικής καταγραφής σε Βάσεις Δεδομένων, και 

ψηφιακής αξιοποίησης αρχείων του Τύπου (όπως το ηλεκτρονικό αρχείο δημοσιευμάτων 

του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση, το ψηφιακό αρχείο 

του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη). 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: "Ο Τύπος 

ως εκφραστής και διαμορφωτής συλλογικών ρευμάτων και νοοτροπιών". Τη συζήτηση συ

ντόνισε η Αικ. Κουμαριανού και πήραν μέρος οι Μ. Δρίτσα, Φ. Ηλιου, S. Miller, F. Moureau, 

Χρ. Ντουνιά, Β. Παναγιωτόπουλος, Ρ. Σωμερίτης. Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν απόψεις 

#SS,<0|-J'CEÎL· j , ΐ-: 



σχετικά με τον ρόλο του Τύπου ως φορέα διανοητικών διαδικασιών και πολιτισμικών στά

σεων και διατυπώθηκαν γνώμες, λιγότερο ή περισσότερο αισιόδοξες, για το μέλλον του 

Τύπου σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

Παράλληλα με τις εργασίες της συνάντησης λειτούργησε έκθεση ελληνικού Τύπου που 

οργανώθηκε από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ). Ο οδηγός της έκ

θεσης με τίτλο "Έξι Περί Τύπου Ενότητες", εκτός από τη συνοπτική ιστορική παρουσίαση 

των εφημερίδων, περιλάμβανε επίσης εισαγωγικά σημειώματα για τις έξι ενότητες στις 

οποίες διαρθρώθηκε το εικαστικό υλικό: Εφημερίδες της Ομογένειας, Επαρχιακές Εφημε

ρίδες, Παράνομος και Αντιστασιακός Τύπος, 1941-1944, Γυναικείος Τύπος, Σατιρικές Εφη

μερίδες του 19ου αιώνα και Χειρόγραφες Εφημερίδες και Περιοδικά. Προβλήθηκε επίσης 

ταινία μικρού μήκους με θέμα: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο τύπος. Παραγωγή: Γιώργος και 

Ηρώ Σγουράκη. 

Με την ευκαιρία του συνεδρίου το ΚΝΕ/ΕΙΕ εξέδωσε σε φωτομηχανική ανατύπωση το 

φυλλάδιο του Χρ. Φεγγαρά "Το Γλωσσικό Ζήτημα κ' οι Γαζετατζήδεςτης Πόλης", με Εισα

γωγή του Β. Κεχριώτη και Επιλεγόμενα της Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου. Η ανατύπωση, με την 

επιμέλεια του ΕΛΙΑ και τη χορηγία της εφ. Η Ναυτεμπορική, έγινε από το αντίτυπο που ευ

γενικά παραχώρησε από την ιδιωτική του συλλογή ο Στρ. Ταρίνας. 

Η γενική αποτίμηση της Συνάντησης μπορεί να θεωρηθεί εποικοδομητική και θετική 

καθότι κρίθηκε ότι επιτέλεσε αποτελεσματικά τους σκοπούς τους οποίους είχε θέσει από 

την αρχή: τη γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών του προγράμματος, την 

παράθεση των προβληματισμών που προέκυψαν από τη μέχρι τώρα έρευνα τους, την 

ανταλλαγή απόψεων. Συνέβαλε, συνεπώς, στην κινητοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού 

δυναμικού, στη διαπίστωση της έκτασης και του βάθους της μέχρι σήμερα έρευνας στον 

τομέα της μελέτης του ελληνικού Τύπου, αναγκαίας προϋπόθεσης για τη συστηματική και 

τεκμηριωμένη συγγραφή της Ιστορίας του, η οποία, παρά τις κατά καιρούς σποραδικές 

προσπάθειες, παραμένει ουσιαστικό αίτημα της σύγχρονης ιστορικής έρευνας και απώτε

ρος στόχος του προγράμματος Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου. Η έκδοση των πρα

κτικών της Συνάντησης, πιστεύουμε, θα αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για την περαι

τέρω μελέτη του πολυδιάστατου φαινομένου του ελληνικού Τύπου, και έναυσμα για τη συ

νέχιση αυτής της προσπάθειας. 

Γιούλα Κουτσοπανάγου 

Διεθνές Συνέδριο για την ιστορία των επιστημονικών οργάνων 

21st Scientific Instrument Symposium SIC 2002 

(Αθήνα, EIE, 9-14 Σεπτεμβρίου 2002) 

στερα από δυο επιτυχημένα συνέδρια στην Οξφόρδη και στη Στοκχόλμη, το φε-

τεινό συνέδριο της Scientific Instrument Commission (SIC) της Διεθνούς Ένωσης 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών (International Union of the History and 

Philosophy of Science / Division of History of Science) οργανώθηκε από το Πρόγραμμα 



Ιστορίας των Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πάνω από εκατό σύνεδροι πα

ρακολούθησαν τις εργασίες του SIC 2002 (κατάλογος συνέδρων, πρόγραμμα και περιλή

ψεις των ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eie.gr/hasi 

Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, από τον Διευθυντή του 

ΚΝΕ/ΕΙΕ Πασχάλη Κιτρομηλίδη, τον Πρόεδρο της SIC Jim Bennett και τον Πρόεδρο της 

Οργανωτικής Επιτροπής Ευθ. Νικολαΐδη. Στη συνέχεια, ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης επέ

δωσε εκ μέρους του Συνεδρίου τιμητική πλακέτα στον Jim Bennet, για την εξέχουσα συμ

βολή του στην ιστορία των επιστημονικών οργάνων. Επέδωσε επίσης τιμητική πλακέτα 

στον Γιάννη Καρά, ομότιμο διευθυντή ερευνών του ΚΝΕ/ΕΙΕ για την εξέχουσα συμβολή του 

στην ιστορία των επιστημών στην Ελλάδα. Ακολούθησε κονσέρτο πνευστών από το Melos 

Brass Quintet και δεξίωση στο αίθριο του EIE. 

Η επόμενη μέρα, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, άρχισε με δυο παράλληλες συνεδρίες, με θέ

μα τα επιστημονικά όργανα του 20ού αιώνα και τις ερμηνείες τους. Ακολούθησε κοινή 

συνεδρία που οργάνωσαν οι Suzanne Débarbat και Françoise Launay για την οπτική του 

19ου αιώνα. Το απόγευμα, οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το τηλεσκόπιο του Newall στο αστε

ροσκοπείο Πεντέλης. Ο Νίκος Ματσόπουλος παρουσίασε την ιστορία αυτού του γιγάντι

ου διοπτρικού τηλεσκοπίου διαμέτρου 63 εκ., το οποίο κατασκεύασε ο Thomas Cooke το 

1869 για τον R. S. Newall, Esquire of Gateshead. 

Η πρώτη συνεδρία της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου αφιερώθηκε στα επιστημονικά όρ

γανα σε εθνικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα φάνηκε ότι ο τίτλος δεν επαρκούσε, καθώς 

όλες οι ανακοινώσεις έδειξαν τη διεθνή διάσταση της επιστημονικής έρευνας και της αγο

ράς των οργάνων. Η δεύτερη συνεδρία αφορούσε στα Μουσεία και τις συλλογές. Το από

γευμα οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο για να δουν κυρίως τον Μη

χανισμό των Αντικυθήρων. Μπροστά στο έκθεμα, ο Michael Wright του Science Museum 

έδωσε μια διάλεξη για τον μηχανισμό περιγράφοντας τις διάφορες προσπάθειες ερμη

νείας του. 

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, παράλληλες συνεδρίες αφιερώθηκαν στους κατασκευ

αστές οργάνων στα Μουσεία και συλλογές (II), καθώς επίσης στα Εργαστήρια, σε νέες τε

χνικές και στα επιστημονικά όργανα των αστεροσκοπείων. Μετά το γεύμα, ο Χρυσολέων 

Συμεωνίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) οργάνωσε μια επίσκεψη στις συλλογές που φυλάσ

σονται στο Παλαιό Χημείο. Το ίδιο απόγευμα, η ετήσια συνέλευση της SIC εξέδωσε ψή

φισμα για τη δημιουργία Μουσείου επιστημονικών οργάνων στο Παλαιό Χημείο (το κεί

μενο του ψηφίσματος υπάρχει στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sic.iuhps.org). Η ίδια 

συνέλευση χειροκρότησε επί μακρόν τον απερχόμενο Πρόεδρο της SIC Jim Bennett και 

επέλεξε ομόφωνα ως νέο Πρόεδρο τον Paolo Brenni. 

Οι πρωινές παράλληλες συνεδρίες της Παρασκευής 13 Σεπτεμβρίου αφορούσαν στα 

Αρχαία και Αναγεννησιακά όργανα και τα όργανα του 19ου αιώνα. Ακολούθησε Poster 

session και επίδειξη του μοντέλου του μηχανισμού των Αντικυθήρων από τον Michael 

Wright. Παράλληλα οργανώθηκε για λίγους αστρονόμους επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο 

Αθηνών στον Λόφο Νυμφών, για να δουν τον μεγάλο μεσημβρινό κύκλο Gautier του 
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1896 και το μεγάλο ισημερινό τηλεσκόπιο Gautier, διαμέτρου 40 εκ., του 1900. Οι επι

σκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την άψογη αναπαλαίωση και των δύο οργάνων. Ειδικά για 

τον μεσημβρινό κύκλο, μαζί με αυτόν του Greenwich, θεωρούνται ότι αποτελούν τους δύο 

καλύτερα συντηρημένους που έχουμε σήμερα. Το απόγευμα, οι σύνεδροι αναχώρησαν 

για τον Πειραιά, όπου επιβιβάστηκαν στο πλοίο για τη Σύρο. 

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, μετά το πρωινό στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου με θέα 

τη θάλασσα, οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το βιομηχανικό και τεχνολογικό μουσείο Ερμού

πολης, όπου ξεναγήθηκαν από τη Μαρία Μαυροειδή. Σημειωτέον ότι στη μελλοντική επέ

κταση του μουσείου σχεδιάζουμε μια μόνιμη έκθεση επιστημονικών οργάνων. 

Μετά το πέρας του συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε δεκάδες συγχαρητήρια μη

νύματα για την άψογη διοργάνωση, μεταξύ των οποίων από τα μέλη του διοικητικού συμ

βουλίου της SIC 

Το συνέδριο ενισχύθηκε οικονομικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Εθνικό Με-

τσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία Novartis. 

Στη διοργάνωση, εκτός από τα μέλη του Προγράμματος Ιστορίας των Επιστημών, Γ. 

Βλαχάκη, Γ. Καρά και Ευθ. Νικολαΐδη, συνέβαλαν οι Ανέστης Γεωργιάδης (website), Στέλ

λα Οωμαδάκη (γραμματεία), Δήμητρα Λούκου (γραμματεία), Μαρία Μαυροειδή (Μου

σείο Ερμούπολης) και Βαγγέλης Τσάμης (γραμματεία και τεχνική υποστήριξη). 

Το επόμενο συνέδριο της SIC (22nd Scientific Instrument Symposium) θα γίνει στο The 

Mariner's Museum, Newport News, Virginia, ΗΠΑ, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 

Οκτωβρίου 2003. 



Παραθέτουμε τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου: Twentieth century scientific 

instruments, Interpretation of scientific instruments, Optics in Nineteenth century, 

Instruments in National Context, Museums and Collections, Instrument Makers, Cabinets 

/ New Techniques, Observatories and Astronomical Instruments, Ancient and early 

modern instruments, 19th century scientific instruments, Poster Session. 

2η Συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων ερευνητών (ΚΝΕ/ΕΙΕ - EHESS/CNRS) 

Τα σύνορα ως κοινωνικά διακυβεύματα 

(Παρίσι, 12-13 Σεπτεμβρίου 2002) 

ο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Laboratoire 

de Démographie Historique (EHESS/CNRS) αναπτύσσουν από κοινού έναν πόλο συ

ζητήσεων και δημοσιεύσεων γύρω από τη μελέτη του μεσογειακού κόσμου. Από τον Ιού

λιο του 2001 οι δύο φορείς οργανώνουν στην Ελλάδα και τη Γαλλία ετήσιες συναντήσεις. 

Αυτή η επιστημονική συνεργασία προωθεί τον κοινό προβληματισμό σε ζητήματα συνό

ρων, σχέσεων και δικτύων, επιτρέποντας την προσέγγιση και τη σύγκριση κοινών ερευ

νητικών εμπειριών. Οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν τη δεύτερη συνάντηση τους στο 

Παρίσι, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2002. Η πρώτη συνάντηση είχε λάβει χώρα στη Σύ

ρο, στις 5 και 6 Ιουλίου 2001, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης. 

Στη συνάντηση στο Παρίσι που είχε τον τίτλο "Τα σύνορα ως κοινωνικά διακυβεύμα

τα" έλαβαν μέρος οι παρακάτω ιστορικοί και ερευνητές (σύμφωνα με τη σειρά των ανα

κοινώσεων τους): Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ευρυδίκη Σιφναίου, Εύη Ολυμπίτου, Χριστίνα 

Αγριαντώνη, CI. Motte, Ch. Vouloir, M. Poupard, Μαρία Κάρμεν Σμυρνέλη, Α. Couderc, Η. 

Le Bras, Μαρούλα Συναρέλλη, C. Varlet, Μαρία Τσικαλουδάκη. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί η μεγάλη ποικιλία των αντικειμένων που παρουσιάστηκαν. Η 

βαρύτητα των θρησκευτικών συνόρων του 16ου και 17ου αιώνα στον σχηματισμό των 

σύγχρονων κρατών (Πασχάλης Κιτρομηλίδης), οι οικονομικές πρακτικές στη συνοριακή 

ζώνη μιας πολυεθνικής περιοχής τον 19ο αιώνα (Ευρυδίκη Σιφναίου), ένα μοντέλο σχέ

σεων στον χώρο, η περίπτωση των νησίδων στα Δωδεκάνησα του 20ού αιώνα (Εύη Ολυ

μπίτου), η εγκαθίδρυση των οικονομικών συνόρων στο νεοελληνικό κράτος, Ι9ος-20ός 

αιώνας: μία διαδικασία εθνικοποίησης των οικονομιών στο σύνολο της Ανατολικής Με

σογείου (Χριστίνα Αγριαντώνη), η καθιέρωση των κοινοτικών συνόρων κατά τον 19ο και 

20ό αι. με βάση το χαρτογραφικό τοπίο των οικισμών του 18ου αι. (χάρτες του Cossini, 

Ch. Vouloir - Μ. Poupard), μία περίπτωση συνόρων ανάμεσα στην παράδοση και τη νε-

ωτερικότητα, στο Μαρόκο στις αρχές του 20ού αιώνα (Maud Poupard), η διπλή όψη των 

συνόρων στη Σμύρνη: συνοικίες και διαφορετικές εθνότητες (Μαρία Κάρμεν Σμυρνέλη), 

κοινωνικές σχέσεις και συλλογικές ταυτότητες σε μία συνοριακή ζώνη στα πρώτα ελληνο-

οθωμανικά σύνορα (Anne Couderc), εκλογικές περιφέρειες μετά τη γαλλική επανάσταση 



και σύγχρονες εκλογικές συμπεριφορές (Hervé Le Bras), τα εσωτερικά σύνορα στον ελ

ληνικό χώρο στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (Δημήτρης Δημητρόπουλος), τα 

θρησκευτικά και κοσμικά σύνορα στη διοικητική οργάνωση των ελληνικών πληθυσμών 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Μαρία Τσικαλουδάκη), το Αιγαίο πέλαγος, ένα γλωσσι

κό σύνορο κατά τους 17ο-18ο αι. (Μαρούλα Συναρέλλη), η κατασκευή ενός κοινωνικού 

συνόρου, οι "λαϊκές" πολυκατοικίες στο Παρίσι, κατά τον Μεσοπόλεμο (Caroline Varlet). 

Βεβαίως, το χρονολογικό πλαίσιο των ανακοινώσεων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. 

Εντούτοις, πέρα από αυτή την ετερογένεια, οι συμμετέχοντες προβληματίστηκαν για τον 

ερμηνευτικό χαρακτήρα των χωρο-χρονικών τομών και τη δυναμική που οι ίδιες παρά

γουν. Το ζήτημα των συνόρων, ως ερευνητικό αντικείμενο και ταυτόχρονα εργαλείο ερ

μηνείας, αναδεικνύεται από όλους σε διακύβευμα ή προϊόν κοινωνικών διεργασιών. 

Τελικά ο πλούτος των προσεγγίσεων έδειξε ότι η σχέση κοινωνίας και συνόρων δεν 

είναι προφανής, πρόκειται μάλλον για μία επινόηση. Σε γενικές γραμμές η αποκρυπτο

γράφηση των διακυβευμάτων επιτρέπει να θέσουμε το ερώτημα της εργαλειακής αξίας 

των συνόρων στη διαδικασία των κοινωνικών οριοθετήσεων. 

Με την προοπτική του σχεδιασμού και της προετοιμασίας ενός συλλογικού τόμου, 

έχει προταθεί μία τρίτη συνάντηση στην Ελλάδα για το 2003. 

Μαρούλα Συναρέλλη 

Ελληνογαλλικό Συμπόσιο 

Βίκτωρ Ουγκώ, μια παγκόσμια φωνή στην αυγή του 21ου αιώνα. 

Η ακτινοβολία του στην Ελλάδα 

(Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2002) 

Χτο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού για τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση του 

Βίκτορος Ουγκώ, το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ

νών, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γαλ

λικό Ινστιτούτο Αθηνών από κοινού με τη Γαλλική Πρεσβεία διοργάνωσαν Ελληνογαλλι

κό Συμπόσιο με θέμα: Βίκτωρ Ουγκώ, μια παγκόσμια φωνή σιην αυγή του 21ου αιώνα. Η ακτι

νοβολία του στην Ελλάδα. Οι εργασίες του Συμποσίου πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 

(Αίθουσα Τελετών, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών - Αμφιθέατρο "Λεωνίδας 

Ζέρβας", EIE) από τις 21 ως τις 23 Νοεμβρίου 2002. 

Στόχος του Συμποσίου ήταν να μελετηθούν συστηματικά και να διερευνηθούν τα 

στοιχεία που συνθέτουν την πολύπλευρη προσωπικότητα του Βίκτωρος Ουγκώ και να 

αναδειχθεί η πολύπλευρη φυσιογνωμία του έργου του: ποίηση, δραματουργία, μυθιστό

ρημα, πολιτικός και φιλοσοφικός στοχασμός κ.ά. Κεντρικός άξονας του Συμποσίου ήταν 

φυσικά και η μελέτη της πρόσληψης του στοχασμού και του έργου του στην Ελλάδα όπως 

και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, όπου ο απόηχος παραμένει ζωντανός ως τις μέρες 

μας. 

Η έναρξη του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 ης Νοεμ-
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βρίου, οτη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την παρουσία του 

πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κυρίου Jean-Maurice Ripert και του αντιπρύτανη του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κυρίου Αντωνίου Κουτσελίνη, οι οποίοι και απηύθυναν 

χαιρετισμό. Την κεντρική εισήγηση έκανε η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της 

Sorbonne Nouvelle - Paris III, κυρία Anne Ubersfeld, η οποία μίλησε με θέμα: "Victor 

Hugo et les dieux grecs". H εκδήλωσε έκλεισε με μελοποιημένη ποίηση του Βίκτωρος Ου

γκώ που ερμήνευσε η σοπράνο Μαρία Μηλολιδάκη με τη συνοδεία του πιανίστα Πάνου 

Λουμάκη. 

Οι εργασίες του Συμποσίου συνεχίστηκαν στις 22 και 23 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο 

"Λεωνίδας Ζέρβας" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Την πρώτη ημέρα οι ομιλητές προ

σέγγισαν το έργο του Βίκτωρος Ουγκώ ως δημιουργού στον σύγχρονο κόσμο και εξέτα

σαν τα λογοτεχνικά είδη τα οποία χειρίστηκε, υπογράμμισαν ορισμένα χαρακτηριστικά 

στοιχεία της γραφής και του ύφους του όπως επίσης και ανέπτυξαν θέματα σχετικά με το 

ανθρωπιστικό του όραμα και τον πολιτικό του στοχασμό. Στις συνεδρίες που ακολούθη

σαν οι εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην απήχηση και στην ακτινοβολία του έργου 

του (πολιτικού, ποιητικού, θεατρικού, μυθιστορηματικού) τόσο στην Ελλάδα όσο και στον 

ευρύτερο ελληνικό χώρο. 

Ακούστηκαν οι παρακάτω ομιλίες: Δημήτρης Ρομπολή (διδάσκων Α.Σ.Κ.Τ.): "Le 

sublime et le grotesque dans l'œuvre de Victor Hugo", Χρυσή Καρατσινίδου (Α.Π.Θ.): "H 

οντολογική διάσταση των χωροχρονικών εικόνων στους Διαλογισμούς του Βίκτορος Ου

γκώ", Πηγή Κουτσογιαννοπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Η τελευταία δραματουργική 



και ανθρωπιστική πρόταση του Βίκτορα Ουγκώ", Myriam Roman (Université de la 

Sorbonne - Paris IV): "Les îles anglo-normandes: insularité et communauté dans Les 

Travailleurs de la mer de Victor Hugo", Ουρανία Πολυκανδριώτη (KNE/EIE): "Victor Hugo 

et l'auto-biographie", Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Βίκτωρ 

Ουγκώ: Φιλοσοφία και Λογοτεχνία", Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (Πανεπιστήμιο Αθη

νών): "'1802', ένα φιλοσοφικό δράμα του Ρενάν προς τιμήν του Ουγκώ", Ιωάννα Κων-

σταντουλάκη-Χάντζου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "L'ombre hugolienne au XXe siècle", 

Όλγα Βανδώρου-Σταυροπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Victor Hugo, le penseur 

politique", Μαρία Μακροπούλου-Παπάκη (Α.Π.Θ.): "L'imaginaire pénal dans Le dernier jour 

d'un condamné", Αντιγόνη Βλαβιανού (Université de Dijon - EAU): "Victor Hugo face à 

la peine de mort et le modèle christique", Νικόλαος Μάμαλης (Πανεπιστήμιο Πατρών): 

"Η μουσική και το θεατρικό έργο του Βίκτορα Ουγκώ", Μαρία Μενεγάκη (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών): "Ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Ενζολωράς", Νίκος Μπακουνάκης (Δημοσιογράφος), 

"Ο Βίκτωρ Ουγκώ και οι ευρωπαϊκές ιδέες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα", Λούκια Δρού-

λια (KNE/EIE): "L'enfant et l'enfant grec chez Victor Hugo", Ludmila Wurtz (Université de 

Tours): "L'éblouissant est ébloui : une réécriture du mythe d'Orphée", Claude Millet 

(Université de Lille III): "La légende des siècles, épopée du XIXe siècle", Χαρά Μπακονικό-

λα-Γεωργοπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Η Ελλάδα στην Légende des Siècles", Δέσποι

να Πρόβατα (ΕΑΠ.): "La pensée politique et sociale de Victor Hugo en Grèce", Αννα Τα

μπάκη (Πανεπιστήμιο Αθηνών, KNE/EIE): "La théorie du drame romantique et sa 

réception en Grèce", Έμη Βασιλάκου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Ο Βίκτωρ Ουγκώ στο θέ

ατρο της καθ'ημάς Ανατολής", Κωνοτάντζα Γεωργακάκη (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Οι 

Άθλιοι συναντούν την Παναγία ζων Παρισίων στην Αθήνα του 20ού αιώνα", Λίλα Μαράκα 

(Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Η κριτική και οι αναστολές της: Λουκρητία Άοργία και Ερνάνης", 

Δημήτρης Παντελοδήμος (Πανεπιστήμιο Αθηνών): "Η Ουγκολατρία του Γεωργίου Φιλά

ρετου", Θεόδωρος Κατσικάρος (ΕΑΠ.): "Μια προσπάθεια παραλληλισμού του προσώπου 

του Κανάρη ως φιλελληνικού προτύπου στο ποιητικό έργο των Ουγκώ και Δουμά πα

τρός", Γεωργία Γκότση (επισκ. καθ. Brown University): "Φλόγα και λύρα: ο Κανάρης του 

Ουγκώ και οι Έλληνες ποιητές", Πολυξένη Γούλα-Μητάκου (Πανεπιστήμιο Αθηνών), 

"Victor Hugo et Costis Palamas: expérience critique et re-création poétique". 

Το κλείσιμο των εργασιών έγινε από την καθηγήτρια κυρία Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-

Χάντζου. 

Το απόγευμα του Σαββάτου, φοιτητές του Γαλλικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με την σκηνική καθοδήγηση της καθηγήτριας τους, κυρίας Πηγής Κουτσογιαν-

νοπούλου παρουσίασαν στα γαλλικά το θεατρικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, "Mille 

francs de récompense". H παράσταση έγινε στην Πανεπιστημιούπολη, στην Aula της Φι

λοσοφικής Σχολής. Τα σκηνικά έκανε η Γεωργία Μπούτου και τη μουσική συνέθεσε και 

επιμελήθηκε ο Μιχάλης Γκαρτζόπουλος. Ο ίδιος έκανε και τη μετάφραση του έργου στα 

ελληνικά. 

Ουρανία Πολυκανδριώτη, Άννα Ταμπάκη 



Σεμινάριο Συγκριτικής Γραμματολογίας 

και Ιστορίας των Ιδεών 

Εργαστήριο: Πολιτισμική ταυτότητα. 

Λογοτεχνία, Ιστορία, Μνήμη, Ι8ος-20ός αι. 

(Αθήνα, EIE, 23-24 Νοεμβρίου 2001) 

το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, μέσα στο 

^•πνεύμα της οικονομικής ενοποίησης και 

της μαζικής διακίνησης πληροφοριών, μέσα 

από τη συγκρότηση πολυεθνικών ομοσπονδιών 

αλλά και τον κατακερματισμό των κρατών-

εθνών, η συζήτηση γύρω από την εθνική ή συλ

λογική συνείδηση έχει θέσει επιτακτικά και το 

ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας. Ζήτημα το 

οποίο παίρνει, όπως είναι φυσικό, διαφορετικό 

περιεχόμενο και αποκτά διαφορετική βαρύτητα 

ανάλογα με την περιοχή ή τις πολιτισμικές ομά

δες που αφορά σε κάθε περίπτωση. Η απειλή, 

η διατήρηση ή η συγχώνευση πολιτισμικών δε

δομένων, τα στερεότυπα αλλά και η εικόνα του 

άλλου, η ετερότητα, ως διαδικασία συγκρότη

σης ή και ενίσχυσης μιας εθνικής και πολιτισμι

κής ταυτότητας, αποτελούν άξονες της προβλη

ματικής αυτής. 

Η λογοτεχνία, σημαντικός δείκτης της πο

λιτισμικής φυσιογνωμίας μιας εθνικής ομάδας, 

αποτυπώνει συγκρούσεις και οσμώσεις μέσα 

από τον λόγο της αναπαράστασης. Ο ιστορικός 

λόγος και η ζωντανή μνήμη συνιστούν έναν 

υπερκείμενο ορίζοντα που συμμετέχει στη δια

μόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας. Όταν η 

ιστορική μνήμη, η προφορική παράδοση και τα 

σύγχρονα δεδομένα μετουσιώνονται σε λογοτε

χνικό κείμενο γίνεται δυνατό να αναζητηθούν 

τα ίχνη τους και να διερευνηθεί η συμβολή τους 

στη διαμόρφωση, ή και στην αμφισβήτηση μιας 

εθνικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας. Από 

την άλλη πάλι, παρατηρούμε ότι η μελέτη του 

λογοτεχνικού κειμένου χάνει την αυτοτέλεια της 

ενώ ολοένα και περισσότερο αναζητώνται ερ

μηνευτικά εργαλεία προερχόμενα από τις πολι-



τισμικές σπουδές. Η θέση των εθνικών λογοτεχνιών τίθεται σε αμφισβήτηση ενώ η ιστορι

κότητα του λογοτεχνικού κειμένου αποκτά νέες διαστάσεις. 

Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνώντου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργάνωσε ερευ

νητικό εργαστήριο με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων φιλολόγων, ιστορικών και κοινω

νικών ανθρωπολόγων. Το εργαστήριο αποτέλεσε εκδήλωση του σεμιναρίου "Συγκριτικής 

Γραμματολογίας και Ιστορίας των Ιδεών" που λειτουργεί στο ΚΝΕ/ΕΙΕ και συνεργάστηκε με 

τη διεθνή ερευνητική επιτροπή που λειτουργεί μόνιμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εταιρείας 

Συγκριτικής Φιλολογίας (AILC/ICLA) με τίτλο: Comparative Study of Cultural and Literary 

Identity. Επιστημονικός υπεύθυνος της επιτροπής είναι ο Rien Τ. Segers, καθηγητής στο 

Τμήμα Πολιτισμικών Σπουδώντου Πανεπιστημίου Groningen της Ολλανδίας, ο οποίος πα

ρουσίασε στο πλαίσιο του εργαστηρίου, εναρκτήρια ομιλία σε διευρυμένο ακροατήριο. 

Συντονίστρια του εργαστηρίου ήταν η υπογράφουσα και το πρόγραμμα ήταν το ακό

λουθο: 

Μαρία Γιαννησοπούλου, Μαρία Θανοπούλου, Μαίρη Λεοντσίνη: "Du témoignage écrit 

à la mémoire collective. Premières approches", Ευρυδίκη Σιφναίου: "A la recherche de 

l'entrepreneur. Histoire et littérature, convergences et divergences", Οντέτ Βαρών-Βασάρ: 

"Littérature de la diaspora juive : l'identité culturelle juive dans l'œuvre d'Albert Cohen", 

Jean Bessière: "Des contextes historiques qui sont des moyens de ne pas traiter de la réalité 

- les cas de Glissant et de DeLillo", Άννα Ταμπάκη: "Historicité, interculturalité et 

processus identitaire dans l'acte de traduire : l'exemple grec", Ουρανία Πολυκανδριώτη: 

"Le discours personnel au service du bien national", Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου: 

"Perspectives historiques et littéraires du texte", Maryse Dennes: "Le Christ russe face à 

l'Idée du Christ - une interprétation de l'usage du tableau de Holbein dans l'Idiot de 

Dostoïevski", Τζίνα Πολίτη: "Révolution and the British national imaginary. The case of 

Charles Dickens", Μάριος-Βύρων Ραΐζης: "Elective affinities: Solomos and the English 

Romantics", Γιώργος Τόλιας: "Fonctions de l'hellénisme dans un dialogue sur la poésie", 

Renée-Paule Debaisieux: "Διηγήματα για τα παλληκάρια μας ( 1885-1887) de Karkavitsas. Une 

commémoration littéraire au service de l'exaltation du sentiment national". 

Τα πρακτικά της συνάντησης πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα στη σειρά των Τε

τραδίων Εργασίας του ΚΝΕ/ΕΙΕ. 

Ουρανία Πολυκανδριώτη 

Ημερίδα 

7ο μεταφραστικό εγχείρημα ως δίαυλος επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές γλώσσες 

και λογοτεχνίες (Ι5ος-2Ιος αι.) 

(Αθήνα, EIE, 19 Δεκεμβρίου 2001) 

Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνώντου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία 

με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργά

νωσαν, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001", Ημερίδα με 



αντικείμενο "Το μεταφραστικό εγχείρημα ως δίαυλος επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές 

γλώσσες και λογοτεχνίες (Ι5ος-2Ιος αι.)". Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

στην Αθήνα, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2001, στο Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Τις εργασίες της Συνάντησης χαιρέτισαν οι ακόλουθοι: η καθηγήτρια κ. Στέλλα 

Πριοβόλου, με τις ιδιότητες της, αφενός μεν της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου της αντιπροέδρου της Εθνικής Επι

τροπής για το "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001 ", ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχο

λής, καθηγητής κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών 

Ερευνών και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και 

ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για το "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001", καθηγη

τής κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών. 

Στην πρώτη συνεδρία μίλησε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθη

νών κ. Αθανασία Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη, συντονίστρια των ελληνικών προγραμμάτων 

ΕΕΓ 2001, η οποία αναφέρθηκε στους στόχους του ΕΕΓ, επικεντρώνοντας την ομιλία της 

στην καίρια θέση που κατέχει η μετάφραση ως δίαυλος επικοινωνίας. Ακολούθησε η 

ομιλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Άννας Ταμπάκη, 

η οποία ως υπεύθυνη του Ερευνητικού Έργου "Νεοελληνικές Μεταφράσεις" που εκπο

νείται στο ΚΝΕ, αναφέρθηκε στις συναρτήσεις της μετάφρασης, της λογοτεχνίας και της 

ιστορίας των ιδεών στην νεώτερη Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην ιστορικότητα της μετά

φρασης και στον σημαίνοντα ρόλο της ως παράγοντα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 

της εθνικής μας γραμματείας. Ο καθηγητής θεωρίας της μετάφρασης στο Ιόνιο Πανε

πιστήμιο κ. Γιώργος Κεντρωτής επικέντρωσε την ομιλία του στα μεταφραστικά προβλή

ματα της ισοδυναμίας και συνωνυμίας των όρων, ενώ ο καθηγητής αγγλικής γλώσσας 

και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Αδάμ Αδάμ έθιξε το ζήτημα της απόδο-

σης/ισοδυναμίας όρων και εκφράσεων από τη γλώσσα εκκίνησης στη γλώσσα άφιξης 

και τη βαρύνουσα σημασία της λεξικογραφικής εργασίας. 

Στη δεύτερη συνεδρία δόθηκε προτεραιότητα σε ορισμένα παραδείγματα, σε χαρα

κτηριστικά έργα ή συγγραφείς και στον τρόπο υποδοχής/πρόσληψής τους στην ελληνι

κή γραμματεία μέσα από το μεταφραστικό εγχείρημα: ο καθηγητής γλωσσολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης πρότεινε ως παράδειγμα ανά

λυσης την "Τρικυμία" του Σαίξπηρ, ο ισπανιστής και καθηγητής στο Διατμηματικό—Δια

πανεπιστημιακό πρόγραμμα Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας κ. Victor Ivanovici πα

ρουσίασε τις διαφορετικές "αναγνώσεις" ανά τους αιώνες ενός κορυφαίου έργου της ευ

ρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης, του "Δον Κιχώτη" του Θερβάντες και την διάχυ

ση του στον γεωγραφικό και πολιτισμικό χώρο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και ο 

ομότιμος καθηγητής λατινικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης κ. Νικόλαος Πετρόχειλος παρουσίασε το εγχείρημα της μετάφρασης στα νέα ελ

ληνικά δύο σημαντικών λατίνων ιστορικών, του Λίβιου και του Σουητώνιου. 

Η Ημερίδα έκλεισε με δύο ομιλίες που έθιξαν γενικότερα θεωρητικά ζητήματα: η 

δρ. φιλολογίας και εξωτερική συνεργάτις του Ερευνητικού Έργου "Νεοελληνικές Μετά-
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φράσεις" κ. Στέση Αθιήνη, ανέλυσε τη νέα τροπή που πήρε ο διάλογος με τις ξένες ^™~ 

γραμματείες την περίοδο του Διαφωτισμού ( 1700-1830) και την ιδιαίτερα σημαντική θέ

ση που κατέλαβε η μετάφραση, ενώ η δρ. Συγκριτικής Φιλολογίας της Σορβόννης και 

ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κ. Δέσποινα Πρόβατα σκιαγράφησε τον ιδεο

λογικό ρόλο των προλόγων νεοελληνικών μεταφράσεων στον 19ο αιώνα. 

Ακολούθησε απολογισμός των εργασιών στον οποίο επισημάνθηκε πώς παρουσιά

στηκαν και αναλύθηκαν οι προγραμματικοί θεματικοί άξονες της Συνάντησης: Ι. Ιστορι

κή αναδρομή στη γλωσσομάθεια των Νεοελλήνων, II. Ρεύματα ιδεών και μεταφρασμέ

νη γραμματολογία. Ιδεολογικές και αισθητικές διεργασίες, III. Μεγάλοι συγγραφείς με

ταφρασμένοι ελληνικά, και IV. Η διάχυση της ευρωπαϊκής παιδείας στα Βαλκάνια μέσω 

της ελληνικής γλώσσας. Η ημερίδα, κατά γενική ομολογία, υπήρξε εποικοδομητική και 

έδωσε την ευκαιρία σε ειδικούς μελετητές από διαφορετικούς χώρους και ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και φορείς να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις. Τα μέλη της Οργανωτικής Επι

τροπής ήσαν: Πρόεδρος: Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Μέλος της Εθνικής Επιτρο

πής για το "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001 ", Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κεντρωτής, fενική 

ίραμματεύς: Άννα Ταμπάκη, Ταμίας: Βίκυ Πάτσιου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μέλος: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Πρόε

δρος της Εθνικής Επιτροπής για το "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001". 

Άννα Ταμπάκη 

Ετήσια Διάλεξη Δημαρά 2002 

Roland Mortier, "Lumières" et Histoire au XVIIIe siècle européen 

(EIE, 9 Δεκεμβρίου 2002) 

¥ ην Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2002, δόθηκε στο Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του 

EIE η έβδομη κατά σειρά ετήσια διάλεξη, αφιερωμένη στη μνήμη του Ιδρυτή του 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, Κ. θ. Δημαρά. 

Φετεινός ομιλητής, ο Roland Mortier, καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 

Βρυξελλών και μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, ανέπτυξε το θέμα "Φώτα" 

και Ιστορία κατά τον 18ο ευρωπαϊκό αιώνα. 

Το ευρύ έργο του Roland Mortier εστιάζεται στη μελέτη της ιστορίας των ιδεών κα

τά τον 18ο αιώνα. Μεταξύ άλλων, έχει ασχοληθεί με τη διάδοση και τις τύχες του εγκυ

κλοπαιδισμού, την υποδοχή του Diderot στη Γερμανία, τα μαχητικά φυλλάδια του Βολ-

ταίρου, πτυχές του ύστερου ουτοπικού Διαφωτισμού καθώς και με ζητήματα των αι

σθητικών αναζητήσεων του 18ου αιώνα, την ποιητική των ερειπίων ή το ζήτημα της 

πρωτοτυπίας. 
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