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Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ 

ατά το 2002 συνεχίστηκαν οι εσωτερικές σεμιναριακές συναντήσεις του Κέντρου 

Νεοελληνικών Ερευνών κατά τις οποίες οι συνεργάτες του Κέντρου και εξωτερι

κοί προσκεκλημένοι παρουσιάζουν την τρέχουσα έρευνα τους και άλλα θέματα από το 

ευρύ πεδίο των επιστημών του ανθρώπου. Για την ανάπτυξη ενός πιό ουσιαστικού δια

λόγου μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου κατά το 2002 άρχισε η παρουσίαση των επι

στημονικών δραστηριοτήτων και προβληματισμών των Προγραμμάτων του ΚΝΕ. 

Τα σεμινάρια για τα Προγράμματα θα συνεχιστούν και κατά το 2003 ώστε να ολο

κληρωθεί ο κύκλος των παρουσιάσεων αυτών. 

Κατά το 2002 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις: 

18 Ιανουαρίου 2002 

Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση. Βάση Δεδομένων. 

15 Φεβρουαρίου 2002 

Amaury Faivre d'Arder, Liberté et commerce sous la Révolution française: Marseille et 

le Levant. 

Ι Μαρτίου 2002 

Richard Clogg, Archaeologists at war. 

16 Μαΐου 2002 

Ευρυδίκη Σιφναίου, Η δική μου Μυτιλήνη, 1925-1927. 

21 Ιουνίου 2002 

Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, Ι5ος-20ός αι. 

Προβλήματα και προοπτικές. 

20 Σεπτεμβρίου 2002 

Γιάννης Σαΐτας, Ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη. 

8 Νοεμβρίου 2002 

Alexandre Pajon, Quelle est l'actualité de Marc Bloch dans l'historiographie 

internationale. 

13 Δεκεμβρίου 2002 

Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Συνεδρίου Ιστοριογραφίας υστερόγραφο. Πώς γράφηκε Η Πε

λοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν. 

m 



Διαφωτισμός: Ευρωπαϊκός και Ελληνικός 

Υπεύθυνος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο "Διαφωτισμός: Ευρω

παϊκός και Ελληνικός" είναι ενταγμένο στο Πρό

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Επιστή

μης και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επι

στήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2002-2003 διεξάχθηκε στο Κέντρο Νεοελληνι

κών Ερευνών ως ανοιχτό σεμινάριο, προσιτό και σε άλ

λους ενδιαφερόμενους ερευνητές. Αντικείμενο του σε

μιναρίου είναι η μελέτη των πνευματικών φαινομένων 

που συναρθρώνουν το κίνημα του Διαφωτισμού στην 

ευρωπαϊκή παιδεία, η κριτική παρουσίαση των ιδεών 

των σημαντικότερων εκπροσώπων της φιλοσοφίας και 

πολιτικής σκέψης του Διαφωτισμού και οι απηχήσεις 

των σχετικών διανοητικών και πολιτικών προβληματι

σμών στη νεοελληνική παιδεία του δεκάτου ογδόου και 

του αρχόμενου δεκάτου ενάτου αιώνα. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο σεμινάριο κατά 

τις συναντήσεις του φθινοπώρου του 2002 περιλάμβα

ναν την εμφάνιση της νεότερης επιστήμης και τη δια

μάχη αρχαίων και νεοτέρων, τον φιλοσοφικό εμπειρι

σμό και την καρτεσιανή φιλοσοφία, την κριτική της 

απολυταρχίας και την εμφάνιση του πολιτικού ριζο

σπαστισμού, τον ωφελιμισμό και τη θεωρία της προό

δου. Μεταξύ των στοχαστών του Διαφωτισμού παρου

σιάστηκαν οι απόψεις των Locke, Montesquieu, 

Rousseau, των Εγκυκλοπαιδιστών και του Kant Από 

τους εκπροσώπους του Διαφωτισμού που έγραψαν 

στην ελληνική γλώσσα συζητήθηκαν αναλυτικά οι Δη

μήτριος Καταρτζής, Ιώσηππος Μοισιόδαξ, Αδαμάντιος 

Κοραής και οι συγγραφείς της Νεωτερικής ίεωγραφίας 

και της Ελληνικής Νομαρχίας. Ιδιαίτερη έμφαση καθ'όλη 

τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε στην παρουσίαση 

της συναφούς βιβλιογραφίας και στις ποικίλες σύγ

χρονες ερμηνείες του Διαφωτισμού. 



Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου 

Υπεύθυνος: Σπύρος Ι. Ασδραχάς 

έμα του Σεμιναρίου είναι οι ορεινές κοινωνίες και οικονομίες του ελληνικού χώ

ρου όπως προσλαμβάνονται από διαφορετικού αλλά συμπληρωματικού τύπου 

μαρτυρίες: κριτήριο για την επιλογή των τελευταίων είναι η αναφορά τους σε πάγια, δο

μικά, χαρακτηριστικά που δεν τα αλλοιώνει ο χρόνος της παρατήρησης· με τον τρόπο 

αυτόν κείμενα που απέχουν χρονικά το ένα από το άλλο, από τον ιζ' ώς και τον κ' αι

ώνα, προσφέροντας στην ανάδειξη των σταθερών των ορεινών κοινωνικών και οικονο

μικών μορφωμάτων και των ιδιαίτερων χαρακτήρων τους. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί 

στους τρόπους πρόσληψης του ορεινού κόσμου, που μια από τις συνιστώσες του είναι 

τα "άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου". 

Σεμινάρια Ερμούπολης 2002 
Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2002 

(4-16 Ιουλίου 2002) 

ο Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) οργάνωσε και αυτό το 

καλοκαίρι, για δέκατο όγδοο χρόνο, τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, από την 

Πέμπτη 4 Ιουλίου έως την Τρίτη 16 Ιουλίου, με την επιστημονική και οργανωτική 

συνεργασία του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2002 ενισχύθηκαν οικονομικά από τους ακόλουθους 

κρατικούς φορείς, οργανισμούς και χορηγούς, προς τους οποίους εκφράζονται και από 

τη θέση αυτή οι πιο θερμές μας ευχαριστίες: • Υπουργείο Πολιτισμού • Τοπική Ένωση 



Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων • Ίδρυμα Ι. Φ. Κωοτοπούλου • Εταιρεία 

Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς • Εφημερίδα Μετρόραμα. 

Οι διοργανωτές των Σεμιναρίων της Ερμούπολης ευχαριστούν θερμά την 

προϊσταμένη των Αρχείων Νομού Κυκλάδων (ΓΑΚ), κα Αγγελική Ψιλοπούλου, για τη 

φιλοξενία και την αμέριστη συμπαράσταση της στη διεξαγωγή των Σεμιναρίων. 

Το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

α. Εκπαίδευση και Επιστήμες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, συντονιστές: Φωτεινή Αση-

μακοπούλου, Γιώργος Βλαχάκης, β. Η Ηθική στην Εκπαίδευση, συντονιστής: Γιώργος Πα-

παγούνος, γ. Οικολογικό Εργαστήρι: ίιοχάνεσμπουργκ 2002: Η κατάσταση του κόσμου, 

Συνδιοργάνωση: Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκου Πουλαντζά, δ. Θεωρία των 

τάξεων και εμπειρικές προσεγγίσεις των τάξεων στην Ελλάδα, συντονιστές: Γιάννης Μηλιός, 

Θανάσης Μανιάτης, Γεωργία Πετράκη, ε. Ιστορία και φωτογραφία: Η φωτογραφία ως μέσο 

προσέγγισης κατανόησης και τεκμηρίωσης της ιστορίας, στ. Εμπορικά δίκτυα και ταυτότητες 

στην Αυστροουγγαρία του 18ου και 19ου αιώνα, ζ. Η Ιστορία στη Φιλοσοφία, συντονίστρια: 

Βάσω Κιντή, η. Ιστορία και Φιλοσοφία, συντονίστρια: Κατερίνα Ιεροδιακόνου. 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, βλ. την ιστοσελίδα του 

ΕΙΕ/ΚΝΕ : http://www.eie.gr 

Σεμινάριο 

Εμπορικά δίκτυα και ταυτότητες στην Αυστρία και Ουγγαρία του 18ου και 19ου αιώνα 

(Ερμούπολη, 11-12 Ιουλίου 2002) 

¥ ρεις ήταν οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου "Εμπορικά δίκτυα και ταυτότητες στην 

Αυστρία και Ουγγαρία του 18ου και 19ου αιώνα" (Ερμούπολη, 11-12 Ιουλίου 2002), 

που οργανώθηκε, στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2002", από το Ινστι

τούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης και το 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, με την ενίσχυση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωοτοπούλου: Πρώτον η διεπιστη

μονική προσέγγιση του φαινομένου των μετακινήσεων και εγκαταστάσεων οικονομικού 

χαρακτήρα και της διαμόρφωσης νέων ταυτοτήτων στους τόπους εγκατάστασης από κοι

νωνικούς και οικονομικούς ιστορικούς από τη μια και ιστορικούς των ιδεών και των πο

λιτισμικών φαινομένων από την άλλη. Δεύτερον η συγκριτική προσέγγιση στον χώρο και 

τον χρόνο με την παρουσίαση, παράλληλα με τον θεματικό άξονα της Αυτοκρατορίας 

των Αψβούργων τον 18ο και πρώιμο 19ο αιώνα, αντίστοιχων φαινομένων στη Ρωσία και 

Μεγάλη Βρετανία τον 19ο αιώνα. Τρίτον η ένταξη της ελληνικής επιχειρηματικής πα

ρουσίας εκτός των συνόρων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του ελληνικού κράτους 

και του περάσματος από τις προεθνικές στις εθνικές ταυτότητες, μέσα στη συνολικότερη 



ρευστότητα που διακρίνει την οικονομική λειτουργία και τη διαμόρφωση εθνικών ιδεο

λογιών σε όλες τις εθνοτικές ομάδες της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την παρουσίαση εισαγωγικών σκέψεων του Πασχάλη Κι-

τρομηλίδη σχετικά μετά σημεία επαφής μεταξύ εμπορικών και πνευματικών δικτύων στα 

χρόνια του Διαφωτισμού. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και ο Ίκαρος Μαντούβαλος 

παρουσίασαν νέες έρευνες σχετικά με τη δομή και τη δραστηριότητα των οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην Ουγγαρία. Τα εντυπωσιακά πορίσματα της υπό εκτύπωση μελέτης 

της Όλγας Κατσιαρδή-Hering για την εξαγωγή τεχνογνωσίας από τα Αμπελάκια προς την 

Αυστρία με την ενθάρρυνση του αυστριακού κρατικού μηχανισμού αποτέλεσαν το έναυ

σμα μιας ζωηρής συζήτησης σχετικά με τις μορφές και τους ρυθμούς του περάσματος 

από την προβιομηχανική στη βιομηχανική οργάνωση παραγωγής σε διάφορες περιοχές 

της Ευρώπης. Η Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου πρότεινε ένα συγκριτικό μοντέλο θεώ

ρησης των βλάχικων δικτύων στη Βιέννη και των χιώτικων δικτύων στο Μάντσεστερ με 

βασικό οδηγό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από μεταναστευτικές ομάδες δια

φορετικής κατηγορίας, ενώ η Βασιλική Σειρηνίδου επέστησε την προσοχή μας στη ση

μασία των τόπων καταγωγής και συγγένειας για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών συνη

θειών στη Βιέννη. Η Ευρυδίκη Σιφναίου ασχολήθηκε με το θέμα των δυνατοτήτων εξέλι

ξης των ιδίων επενδυτικών δραστηριοτήτων των υπαλλήλων των επιχειρήσεων της δια

σποράς, με αφορμή την εξέλιξη ενός υπαλλήλου σιτεμπορικής επιχείρησης στη Ρωσία. 

Η Andrea Seidler ασχολήθηκε με την αποκρυστάλλωση της μαγυαρικής ιδεολογίας στο 

Βασίλειο της Ουγγαρίας, όπως αυτή διαφαίνεται στις συζητήσεις για εκπαιδευτικά και 

γλωσσικά ζητήματα του ουγγρικού 18ου αιώνα και η Μαρία Α. Στασινόπουλου υποστή

ριξε ότι η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις γλωσσικές επιλογές στις οικογένειες και τις 

επιχειρήσεις των Ελλήνων και Βλάχων ειδικά στη δεύτερη και τρίτη γενιά επηρεάζεται και 

από τη γενική ρευστότητα στις πόλεις της αυτοκρατορίας των Αψβούργων, όπου η πο

λυγλωσσία δεν αρχίζει να αποτελεί "πρόβλημα" παρά από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο 

Max Peyfuss δεν μπόρεσε να παραστεί και να παρουσιάσει συγκριτικά τις οικογενειακές 

δομές στη Βιέννη και τη Βουδαπέστη.Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερα γό

νιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ερευνητών από διάφορες γενιές, σχολές σκέψης και ει

δικότητες και έκλεισε με μια ξενάγηση από τη Χριστίνα Αγριαντώνη στους χώρους του 

Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Η πρόταση του διευθυντή του ΚΝΕ/ΕΙΕ, Πασχάλη 

Κιτρομηλίδη, να δημοσιευθούν οι ανακοινώσεις στη γραπτή τους μορφή στα Τειράδια 

Εργασίας χαιρετίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες. 

Μαρία Α. Στασινόπουλου 
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