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Παρουσίαση της πρώτης μετάφρασης του Δον Κιχώτη στα ελληνικά
Ο Δον Κιχώτης στη νεοελληνική πνευματική ζωή: μια πρώτη πρόσληψη
(Αθήνα, EIE, 12 Οκτωβρίου 2005)

Χ

το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 400 χρόνια από την πρώτη έκδο
ση του Δον Κιχώτη, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργάνωσε επιστημονική διάλεξη με αντικείμενο την πρώτη φα
ναριώτικη μετάφραση του εμβληματικού αυτού έργου της ευρωπαϊκής γραμματείας.
Το παλαιότερο μεταφραστικό εγχείρημα χρονολογείται περίπου στις δεκαετίες
1720 με 1740 και πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.
Οφείλεται δε σε κάποιον από τους λογίους που ζούσαν στην αυλή των Μαυροκορδάτων. Οι συνθήκες πρόσληψης της ισπανικής γραμματείας και η θέση της μεταφραστι
κής διαδικασίας στην πνευματική ζωή των Φαναριωτών αναλύθηκαν από την Άννα Τα
μπάκη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοξενούμενη ερευνήτρια στο
INE/EIE ενώ ο Γιώργος Κεχαγιόγλου, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ
σαλονίκης, παρουσίασε και σχολίασε τους τρεις πολύτιμους κώδικες που φέρουν τμή
ματα του έργου, με πιο σημαντικό αυτόν που διαφυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Ρου
μανικής Ακαδημίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης,
Διευθυντής του ΚΝΕ και ο καθηγητής Πέδρο Μπάδενας Ντε Λα Πένια, Διευθυντής του
Ινστιτούτου θερβάντες στην Αθήνα.
Καθώς η μεταγραφή και η επεξεργασία των κωδίκων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η
φιλολογική έκδοση της μετάφρασης έχει προγραμματιστεί από τους δύο νεοελληνιστές
και θα ενταχθεί στη νέα σειρά του ΚΝΕ με γενικό τίτλο: "Εκδόσεις πηγών νεοελληνικής
ιστορίας και γραμματείας".
Άννα Ταμπάκη

10η Ετήσια Διάλεξη αφιερωμένη στον Κ.Θ. Δημαρά
Claude Lauriol, Voltaire et l'affaire Calas
(Αθήνα, EIE, 30 Νοεμβρίου 2005)

Η

δέκατη ετήσια διάλεξη "Κ.θ. Δημαράς" πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου
2005. Συνεπής στην αρχική ιδέα, που έθετε ως προϋπόθεση το θέμα της πραγμάτευσης να εναρμονίζεται με το ευρύ συγγραφικό έργο και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
που ανέπτυξε κατά τη μακρά του επιστημονική παρουσία ο ιδρυτής του Κέντρου Νεο
ελληνικών Ερευνών, η δέκατη διάλεξη αφιερώθηκε σε μια ειδική πτυχή του έργου του
Βολταίρου και στον αγώνα κατά της μισαλλοδοξίας στον οποίο επιδόθηκε η εμβλημα
τική αυτή φυσιογνωμία του αιώνα των Φώτων. Αν και ο Γάλλος "φιλόσοφος" διαδρα
μάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνον με την περίφημη Πραγματεία περί ανοχής (Traité
sur la tolérance, 1763), απόρροια της εμπλοκής του στην υπόθεση Calas, αλλά και με
την ενεργό υπερασπιστική ανάμιξη του σε πολλές άλλες περιπτώσεις που ακολούθησαν,

όπως είναι οι υποθέσεις Sin/en, La Barre, Montballi, Lally-Tollendal, η πλέον διάσημη
παραμένει η "υπόθεση Calas". Δεν θα μπορούσε να υποδείξει κανείς πλέον κατάλληλο
μελετητή από τον Claude Lauriol, ομότιμο καθηγητή στο ιστορικό Πανεπιστήμιο του
Μονπελλιέ, για να αναλύσει σε βάθος και με κριτικό τρόπο το εν λόγω θέμα. Ο ομιλη
τής, βαθύς γνώστης του γαλλικού Διαφωτισμού, συγγραφέας σημαντικών μονογραφιών
για τον γαλλικό προτεσταντισμό και την εξέλιξη της θεολογικής έριδας στον 18ο αιώνα,
έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του στη διεισδυτική μελέτη των εκ
φάνσεων της "affaire Calas".
Ο Calas, προτεστάντης έμπορος που ζούσε στην Τουλούζη, κατηγορήθηκε πως
δολοφόνησε τον γιο του προκειμένου να τον εμποδίσει να προσχωρήσει στον καθολι
κισμό. Παρόλο που τα αίτια του θανάτου του νεαρού Calas παρέμειναν ανεξακρίβωτα,
ενώ διόλου δεν αποκλείεται και η αυτοκτονία, ο άτυχος πατέρας μετά από μια παρωδία
δίκης καταδικάστηκε σε μαρτυρικό θάνατο (1762). Αργότερα, η οικογένεια του, με τη
βοήθεια του Βολταίρου και του Elie de Beaumont, κατόρθωσαν να αποδείξουν τη δικα
στική πλάνη και η "υπόθεση Calas", όπως ονομάστηκε αργότερα, κατέστη παράδειγμα
μισαλλοδοξίας και έλλειψης ανοχής.
Μέσα από την ομιλία του, ο καθηγητής Claude Lauriol, αναλύοντας με εναργή
τρόπο όλα τα πραγματολογικά δεδομένα, προχώρησε σε συσχετισμούς με το βολταιρικό έργο, ιδίως με την Πραγματεία περί ανοχής, και κατέληξε στην αξιολόγηση της πρό
σληψης του γεγονότος από την κοινή γνώμη της εποχής. Η άτυχη οικογένεια Calas και
ο φρικτός θάνατος του πατέρα προκάλεσαν την έκρηξη συναισθημάτων συμπάθειας
που διογκώθηκαν μέσω της συντονισμένης προπαγανδιστικής διαφήμισης και των πο
λυπληθών εικονογραφικών αποτυπώσεων, δίδοντας ταυτοχρόνως έρεισμα στη συζήτη
ση των "φιλοσόφων" περί ανοχής. Αργότερα πολιτογραφήθηκε και ο όρος "υπόθεση".
Η "υπόθεση Calas" θα σταθεί πρόδρομος άλλων μεγάλων υποθέσεων μισαλλοδοξίας,
όπως η "υπόθεση Dreyfus".
Άννα Ταμπάκη

Σεμινάριο
Réseaux, Echanges et Conflits dans l'espace méditerranéen
Réseau Thématique des Centres Européens de Recherche en Sciences
Humaines sur l'Ensemble Euro-méditerranéen (REMSH)
(Αθήνα, EIE, 26-28 Μαίου 2005)

Τ

ο επιστημονικό δίκτυο των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων των ανθρωπιστικών
και κοινωνικών επιστημών για την Ευρω-Μεσόγειο (Réseau Thématique des
Centres Européens de Recherche en Sciences Humaines sur l'Ensemble Euroméditerranéen - REMSH), πραγματοποίησε την τέταρτη και τελευταία του συνάντηση
στην Αθήνα. Οι συναντήσεις αυτές (Βερολίνο 2003, Alicante και Durham 2004) είχαν
τον χαρακτήρα κλειστών σεμιναρίων, στα οποία, μέλη του δικτύου και προσκεκλημένοι

επιστήμονες παρουσίασαν εκτενείς εισηγήσεις γύρω από θέματα πολιτισμικών, οικονο
μικών και κοινωνικών σχέσεων, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων στον ευρύτερο με
σογειακό χώρο (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 28: σ. 37-39 και τχ. 29: σ. 33-37).
Η τελευταία συνάντηση του δικτύου είχε θέμα Δίκτυα, Ανταλλαγές και Συγκρούσεις
στον μεσογειακό χώρο, οργανώθηκε από κοινού από το ΚΝΕ και από το Πανεπιστήμιο
Nijmegen της Ολλανδίας και πραγματοποιήθηκε στη μικρή αίθουσα σεμιναρίων του EIE
από τις 26 ως τις 28 Μαΐου 2005. Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετείχαν οι: Thierry
Fahre, επιστημονικός υπεύθυνος του Δικτύου (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme, Γαλλία), Henk Driessen (Université de Nijmegen, Ολλανδία), Μαρία Χριστίνα
Χατζηϊωάννου (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Ουρανία Πολυκανδριώτη (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Ευρυδίκη Σιφναίου
(ΚΝΕ/ΕΙΕ) και Χριστίνα Αγριαντώνη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Την ευθύνη του γενι
κού συντονισμού της συνάντησης είχε αναλάβει η Ευρυδίκη Σιφναίου η οποία ήταν και
εκπρόσωπος του ΚΝΕ στο παραπάνω δίκτυο.
Η θεματική της συνάντησης, Δίκτυα, Ανταλλαγές και Συγκρούσεις στον μεσογειακό χώ
ρο, συμπλήρωσε και επεξέτεινε την προβληματική των προηγουμένων σεμιναρίων. Ει
σηγήσεις τους παρουσίασαν μέλη του Δικτύου αλλά και ειδικοί επιστήμονες από την Ευ
ρώπη και από χώρες της Νότιας Μεσογείου, προσκεκλημένοι της Οργανωτικής Επι
τροπής.
Το σκεπτικό του σεμιναρίου βασίστηκε στην αντίληψη του μεσογειακού χώρου ως
ενός ευρύτατου δικτύου επαφών, εμπορικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ανταλλα
γών. Συνέπεια του επικοινωνιακού αυτού δικτύου είναι η συχνή πολιτισμική συνάφεια
των λαών που κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο, μια συνάφεια που εντοπίζεται τόσο
στο παρελθόν όσο και στις επιβιώσεις των εθνικών παραδόσεων και εθίμων στο παρόν.
Ωστόσο, η Μεσόγειος πάντα αποτελούσε έναν χώρο αντιπαραθέσεων, εντάσεων και συ
γκρούσεων που αναδεικνύει ποικίλες ετερότητες και αντιθέσεις, πολιτισμικές, θρησκευ
τικές και πολιτικές. Το σεμινάριο διερεύνησε την έννοια και τη σημασία του δικτύου στη
Μεσόγειο, τόσο ως παράγοντα πολιτισμικής προσέγγισης, όσο και ως μαρτυρία σύ
γκρουσης και διαφοράς.
Το σεμινάριο διαρθρώθηκε σε τρεις επί μέρους ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα, με θέμα: Η Μεσόγειος, ένας χώρος δικτύων, και με αφετηρία τα
εμπορικά δίκτυα επικοινωνίας που χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως τον μεσογειακό χώρο,
διαπιστώθηκε ότι η έννοια του δικτύου θα πρέπει να εκληφθεί κυρίως ως πολιτισμική
επικοινωνία. Ο Jeremy Boissevain (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ), στο πλαίσιο της κοι
νωνικής ανθρωπολογίας επεσήμανε τη σημασία των δικτύων ως αναλυτικού εργαλείου
για τις ανθρώπινες συμπεριφορές στον μεσογειακό χώρο. Υπογράμμισε το γεγονός ότι
ο χώρος αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρότυπο ανάλυσης για τη σημασία
των δικτύων στη διαμόρφωση της κάθε εθνικής πολιτισμικής πραγματικότητας, αλλά και
των εμπορικών, διαπολιτισμικών και διακυβερνητικών σχέσεων. Η λειτουργία των δι
κτύων, είναι για τον Boissevain, ένας μείζων παράγοντας στις διασυνδέσεις των μεσο
γειακών λαών μεταξύ τους, παρ'όλες τις πολιτισμικές και άλλες διαφορές τους, ένας πα-

44

ράγοντας που αποδυναμώνει το πνεύμα της τοπικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο ο Anthony
Molho (European University Institute, Φλωρεντία) διερεύνησε την έννοια του δικτύου
ως προς την εμπορική διακίνηση και επικοινωνία τονίζοντας ότι τα εμπορικά δίκτυα εί
ναι αναπόσπαστα από τα πολιτισμικά δεδομένα. Η Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπι
στήμιο) επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις αυτές μέσα από την έρευνα των δραστηριοτήτων
της ναυτιλίας στον μεσογειακό χώρο.
Στη δεύτερη ενότητα με θέμα: Κοινοί τόποι προσκυνήματος, οι εισηγητές Dionigi
Albera (CNRS - Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence),
Μαρία Κουρούκλη (Πανεπιστήμιο της Nanterre, Παρίσι), Galia Valtchinova (Bulgarian
Academy of Sciences, Institute of Thracian Studies) και Nour Haddad (Πανεπιστήμιο του
Λιβάνου, Βηρυτός), με βάση τις προσωπικές τους έρευνες σε περιοχές της Μεσογείου
ανέλυσαν φαινόμενα θρησκευτικού συγκρητισμού. Η γειτνίαση των λαών, παρ'όλες τις
θεμελιώδεις θρησκευτικές διαφορές που τους χωρίζουν εμφανίζει φαινόμενα θρησκευ
τικών πρακτικών, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι μοιράζονται τις ίδιες συνήθειες και
τα ίδια έθιμα. Σύμφωνα με τον Dionigi Albera τα όρια μεταξύ των τριών μονοθεϊστικών
θρησκειών στη Μεσόγειο μπορούν να αποδειχθούν αρκετά ρευστά. Τα ίχνη του παρελ
θόντος, όπου διασταυρώνονται μουσουλμάνοι, εβραίοι και χριστιανοί, προβάλλονται
συχνά στο παρόν μέσα από κοινούς προσκυνηματικούς τόπους, μέσα από φαινόμενα
πρόσμιξης και συγκρητισμού, μέσα από δια-θρησκευτικά δηλαδή φαινόμενα που είναι

εξίσου δυσδιάκριτα αλλά και γνωστά σε όλους. Η συγκριτική ανάλυση των φαινομένων
αυτών είναι δυνατόν να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα του μεσογειακού
χώρου και των πολιτισμών της. Η Galia Valtchinova επεσήμανε τη λειτουργία των κοι
νών ή και διεκδικούμενων προσκυνηματικών χώρων στη συγκρότηση πολιτισμικής ταυ
τότητας. Σύμφωνα με τη Μαρία Κουρούκλη, η ανοχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας
απέναντι στο ζήτημα της ετερότητας των θρησκειών είναι ορατή ακόμη και σήμερα. Πα
ράδειγμα αποτελεί το προσκύνημα του Αγίου Γεωργίου στα Πριγκιποννήσια, χαρακτη
ριστικό φαινόμενο θρησκευτικού συγκρητισμού. Στην περίπτωση του Λιβάνου, σύμφω
να με τις έρευνες της Nour Farra-Haddad κοινοί προσκυνηματικοί τόποι χριστιανικής
και μουσουλμανικής λατρείας εντοπίζονται σε όλη τη χώρα. Έθιμα και παραδόσεις σχε
τικά με τη γονιμότητα και τον γάμο είναι κοινά σε χριστιανούς και μουσουλμάνους και
επιβιώνουν έξω από τη θεσμική λειτουργία αυτών των θρησκειών. Έτσι, τα θρησκευτι
κά δίκτυα επικοινωνίας εμφανίζουν τη δική τους δυναμική και καταδεικνύουν τη συμ
βίωση ετερόδοξων πληθυσμών, καθώς και τη βαθιά πολιτισμική τους επικοινωνία, που
στηρίζεται στην παράλληλη ιστορική διαδρομή και καταλήγει στη διαμόρφωση μικτών
και κοινών παραδόσεων και πρακτικών.
Στην τρίτη ενότητα με θέμα: Συγκρούοεις και αμφιοβητούμενα σύνορα, διερευνήθη
καν οι πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές συγκρούσεις και διαφορές, που κυρίως
εκδηλώνονται σε περιπτώσεις με έντονη την ανάγκη συγκρότησης εθνικής και πολιτι-

σμικής ταυτότητας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Βαλκανίων, όπου η γειτνία
ση διαφορετικών πληθυσμών, οι παραδόσεις τους και οι πολιτισμικές τους διασυνδέσεις
υπογραμμίζουν τη σύνθετη και έντονη διαδικασία συγκρότησης των εθνικών, πολιτισμι
κών και τοπικών ταυτοτήτων. Ο Bojan Baskar (Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα) εντόπι
σε και ανέλυσε φαινόμενα διεκδίκησης των ίδιων ιστορικών προσώπων και τοπικών πα
ραδόσεων από διαφορετικούς λαούς, γεγονός που υποδηλώνει μακρά εμπειρία γειτ
νίασης και αμοιβαίας γνώσης. Η έννοια της "τοπικότητας" μπορεί να αποβεί χρήσιμο
μεθοδολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση των σύνθετων διαδικασιών συγκρότησης το
πικών, εθνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η ίδια αναλυτική μέθοδος ισχύει, κατά τον
Cédric Parizot (Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence),
και για τον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνουν οι Παλαιστίνιοι τη ρευστότητα των συνό
ρων ανάμεσα σε χώρους που θεωρούνται τόσο παλαιστινιακοί όσο και ισραηλιτικοί.
Πρόκειται για ένα εθνογραφικό και κοινωνικό-πολιτισμικό παράδειγμα που μπορεί να
οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με ζητήματα πολιτισμικών προσμί
ξεων, συγκρούσεων, καθώς και διεκδίκησης εθνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ξε
χωριστή περίπτωση αποτελεί, κατά τη Μαρία Ευθυμίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο ελ
ληνικός Αγώνας του 1821 που αποκαλύπτει κοινές στρατιωτικές τακτικές ανάμεσα σε
Τούρκους και Έλληνες.
Γίνεται φανερό ότι το φαινόμενο των δικτύων στη Μεσόγειο, μέσα από όλες τις ποικι
λίες, μέσα από τη διπλή οπτική της προσέγγισης αλλά και της σύγκρουσης, όταν στηρίζε
ται στην ιστορική γνώση αλλά και στα δεδομένα των ανθρωπολογικών και κοινωνικών με
λετών είναι δυνατόν να παρουσιάσει μια σύνθετη εικόνα του μεσογειακού κόσμου. Η εικό
να αυτή, μπορεί να μετατρέψει ριζικά παγιωμένες απόψεις για τη Μεσόγειο που έχουν κα
τά πολύ διαμορφωθεί από τον εθνικό πολιτικό λόγο και τα οικονομικά διακυβεύματα, κα
θώς και να εμπλουτίσει με νέα μεθοδολογικά εργαλεία την επιστημονική έρευνα.
Οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο προέρχονται φυσικά από
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ατομικό επίπεδο, με την οικονομική στήριξη
του κάθε πανεπιστημιακού και ερευνητικού φορέα. Ωστόσο, η διασταύρωση απόψεων
και δεδομένων, απαραίτητη για τον πολυπολιτισμικό χώρο της Μεσογείου, προϋποθέ
τει και άλλες κεντρικές, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Με στόχο να διερευνηθούν οι δυ
νατότητες συνεργασίας ευρωπαϊκών φορέων, η ομάδα του ΚΝΕ/ΕΙΕ κάλεσε στη συνά
ντηση τον Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Διευθυντή Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο
οποίος και ανέλυσε τις δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις δυσκολίες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης στη χρηματοδότηση τέτοιου τύπου ερευνητικών προγραμμάτων.
Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2003, ολοκληρώθηκε
το 2005 με τη συνάντηση της Αθήνας και τα παραδοτέα του είναι οι εκδόσεις των ειση
γήσεων καθώς και η συγκρότηση μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τη Μεσόγειο με
έδρα της την Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme στο Aix-en-Provence
της Γαλλίας, που ήταν και ο γενικός συντονιστής του Δικτύου.
Το πρόγραμμα, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τους στόχους του, θα συνεχιστεί με
διευρυμένη μορφή, τόσο ως προς τα αντικείμενα που θα επεξεργαστεί, όσο και ως προς

τον αριθμό των πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων που θα συμμετέχουν σε αυ
τό. Πρόκειται για ένα Δίκτυο Αριστείας Ερευνητικών Κέντρων για την Ευρω-Μεσόγειο,
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συντονίζεται από το Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) της Γαλλίας και στο οποίο συμμετέχουν
30 ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα από την Ευρώπη και τις χώρες της Νότιας
Μεσογείου. Το EIE μέσω του ΚΝΕ και συντονίστρια την Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου
μετέχει και σε αυτό το Δίκτυο Αριστείας. Οι εργασίες του Δικτύου κατανέμονται σε επί
μέρους θεματικές ενότητες στις οποίες συμμετέχουν ομάδες από την κάθε χώρα μέλος.
Από πλευράς ΚΝΕ, οι ερευνήτριες Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Ουρανία Πολυκανδριώτη και Ευρυδίκη Σιφναίου θα συμμετάσχουν σε τουλάχιστον δύο ερευνητικές ομά
δες, σε τομείς της ειδικότητας τους.
Ουρανία Πολυκανδριώτη

Διεθνές Συμπόσιο
Diffusion of science and technology: Ottoman Empire and National States
(Πεκίνο, 24-29 Ιουλίου 2005)

Χ

τη συνέχεια της διοργάνωσης του διεθνούς συμποσίου Science and cultural
diversity, from the Ottoman Empire to the National States, το 2001, στο Μεξικό, το
πρόγραμμα "Ιστορία των επιστημών" του ΚΝΕ/ΕΙΕ σε συνεργασία με το επιστημονικό
ίδρυμα της Ισλαμικής Διάσκεψης IRCICA ("Research center for Islamic culture, art and
science") διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του XXII Διεθνούς συνεδρίου Ιστορίας των Επιστη
μών στο Πεκίνο, συμπόσιο με θέμα τη διάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας στην
οθωμανική αυτοκρατορία και στα κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της.

Στο συμπόσιο παρουσιάστηκαν οι εξής ανακοινώσεις:
Tuncay Zorlu, "The Ottoman Experience with Copper Sheathing of Warships"· Rainer
Brömer, "Doing mathematical astronomy in eighteenth-century Cairo"· Mustafa Kaçar,
"Conversion and transfer of knowledge: the case of Ingiliz Selim Efendi"· Vehbi Baysan,
"Restructuring Ottoman State and Society: Bureaucratic View of Science and Technology
During the Reform Period"· Atilla Bir - Mustafa Kaçar - §inasi Tekin, "Ottoman Distance
Archery, Bows and Arrows"· Can Erimtan, "The Art of Print in the World of Islam:
Ibrahim Müteferrika and the Sahâih-i Cevherî"' Maria Terdimou, "The introduction of
European Mathematics in the Greek communities of the Ottoman Empire during the
18th c."· Fotini Assimakopoulou - Konstantinos Chatzis, "Diffusion et adaptation de la
terminologie technique en Grèce du XIXe-XXe s. : le cas des revues"· Ioli Vigopoulou,
"Botanistes, naturalistes, scientifiques ou voyageurs en Orient du XVIe-XIXe s.?"·
Efthymios Nicolaidis, "European Science and technology in the Greek world during 17th19th c: diffusion or adaptation?"

Τα Πρακτικά θα δημοσιευτούν στο περιοδικό Archives internationales d'histoire des
sciences. Σημειώνουμε την έκδοση των Πρακτικών του προηγούμενου συμποσίου: Ε.
Ihsanoglu, Κ. Chatzis and Ε. Nicolaidis, Multicultural science in the Ottoman Empire, De
Diversis Atribus, Collection de Travaux de l'Académie Internationale d'Histoire des
Sciences, Brepols, Turnhout, Belgium 2003.
Θύμιος Νικολαΐδης

Ερευνητική αποστολή στην Αζοφική
(1-8 Σεπτεμβρίου 2005)

Χ

το πλαίσιο της μελέτης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της ελ
ληνικής διασποράς πραγματοποιήθηκε ερευνητική αποστολή στο Ροστόβ και το
Ταϊγάνιο τον Σεπτέμβριο του 2005. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η διερεύνηση του πεδίου
και ο εντοπισμός αρχειακών συλλογών και φορέων που διαθέτουν πηγές για την ιστο
ρία των Ελλήνων και για τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Νο
τίου Ρωσίας.
Το ταξίδι επικεντρώθηκε σε δύο πόλεις, το Ταϊγάνιο που αποτελούσε αρχαιότερο
κατάλυμα των Ελλήνων στην Αζοφική και το Ροστόβ που αναπτύχθηκε μετά το 1880.
Και στις δυο πόλεις η κυρίαρχη δραστηριότητα ήταν το εμπόριο σιτηρών σε συνδυασμό
με την πλοιοκτησία, ενώ αργότερα αναπτύχθηκαν και άλλοι κλάδοι, στους οποίους ήταν
αναμεμειγμένοι οι Έλληνες, όπως οι χρηματοπιστωτικές εργασίες και τα καπνά.
Το Ταϊγάνιο, που είχε τη φήμη ελληνικής πόλης, είναι μια μικρογραφία της Οδησ
σού. Είναι κτισμένο σε ύψωμα και κοσμείται από μεγάλη σκάλα που οδηγεί στο λιμάνι,
έργο του έλληνα εμπόρου Γεράσιμου Τυπάλδου. Από τους πρώτους οικιστές ήταν και
ο ήρωας της ναυμαχίας του Τσεζμέ, Ιωάννης Βαρβάκης που έζησε στην πόλη μετά από
μακρόχρονη διαμονή στο Αστραχάν. Σημαντικοί εξαγωγικοί και εισαγωγικοί οίκοι όπως
του Σκαραμαγκά, Αυγερινού, Βαλιάνου, Μουσούρη, Κοντογιαννάκη και Σφαέλλου δρα
στηριοποιούνταν στην πόλη.
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η ελληνική οδός, ένας από τους κεντρικότερους
δρόμους της πόλης με πολλά ελληνικά σπίτια, το Εθνολογικό Μουσείο, δωρεά του Μ.
Αλφιεράκη, το γηροκομείο της οικογένειας Πωγωνάτου αλλά και το σπίτι-μουσείο του
Άντον Τσέχωφ, η πινακοθήκη, οίκημα της οικογένειας Συνόδη-Ποπώφ και το κτίριο της
ιταλικής όπερας που γιόρταζε φέτος την 179η θεατρική περίοδο.
Στο Ροστόβ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Ακαδημία Επιστημών της Νοτί
ου Ρωσίας, με την οποία υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας και ανταλλαγής επι
στημόνων και το κρατικό αρχείο του Ροστόβ, στο οποίο εντοπίστηκαν αρκετά έγγραφα
που αφορούν στη δράση των Ελλήνων. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έρευνα
για την αναζήτηση τους, σημαντικές σειρές, όπως τα μητρώα της ελληνικής εκκλησίας

του Ταϊγανίου, οι καταγραφές των κοινωνικών κατηγοριών των πολιτών (εμπόρων,
αστών, ευγενών), στατιστικές απογραφών, κατάλογοι εγκατάστασης ξένων κ.λπ. είναι
προσπελάσιμες. Παρόμοια ντοκουμέντα και φάκελοι υπάρχουν στο κρατικό αρχείο του
Ταϊγανίου, όπου εντοπίστηκαν παλαιοί Οδηγοί της πόλης καθώς και φάκελοι που αφο
ρούν τρεις ελληνικές οικογένειες, την οικογένεια Βαρβάκη, την οικογένεια Αλφιεράκη
και την οικογένεια Βαλιάνου.
Με τη νέα χρονιά θα συγκροτηθεί πρόγραμμα και θα αναζητηθούν πόροι για τη
διεύρυνση της συνεργασίας και για την επίσκεψη περισσότερων ελλήνων ερευνητών στα
ρωσικά κρατικά αρχεία.
Ευρυδίκη Σιφναίου

3ο Πανελλήνιο συνέδριο
Ιστορία, φιλοσοφία και διδασκαλία των φυσικών επιστημών
(Αθήνα, EIE, 19-23 Σεπτεμβρίου 2005)

Τ

ο συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το πρόγραμμα "Ιστορία των Επι
στημών" του ΚΝΕ/ΕΙΕ και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ως συνέχεια του συνεδρίου αυ
τού διοργανώθηκε το συμπόσιο Notions of Physics in Natural Philosophy το οποίο επίσης
παρουσιάζουμε σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο.
Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται διεθνώς μια εντυπωσιακή αύξηση του
ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών
επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Οργανώθηκαν συνέδρια σε διάφο
ρα μέρη του κόσμου, με πιο πρόσφατα αυτά στη Pavia (1999) και στο Denver (2001),
ιδρύθηκε το International History, Philosophy and Science Teaching Group και εκδόθη
κε το περιοδικό Science & Education.
Στις εργασίες που δημοσιεύονται στα πρακτικά των διαφόρων συνεδρίων αλλά και
στα συγγενή περιοδικά, εκφράζονται συγκεκριμένες προτάσεις για την ένταξη της ιστο
ρίας και της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών τόσο στα υπάρχοντα αναλυτικά προ
γράμματα όσο και σε αυτά που σχεδιάζονται για το μέλλον. Τα αναλυτικά αυτά προ
γράμματα υλοποιούν προτάσεις για τη συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας των
φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών εκφράζοντας τη σύγχρο
νη τάση που αναδεικνύει την "Επιστήμη ως κουλτούρα" (Science as Culture) και επα
ναπροσδιορίζει τους στόχους μιας εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες που απευθύνε
ται σε όλους τους πολίτες (Science For All).
Τα παραπάνω οδήγησαν στη διοργάνωση του Ιου συμποσίου στη Θεσσαλονίκη
το 2001 και στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Αθήνα το 2003. Το 3ο Πανελλήνιο Συ
νέδριο συμπίπτει με το Παγκόσμιο Έτος Φυσικής. Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία και
υπό την αιγίδα της European Physical Society (EPS), διοργανώθηκε στη συνέχεια του
συνεδρίου το διεθνές συμπόσιο Notions of Physics in Natural Philosophy.
Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν οι εξής:
- Να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές που ασχολούνται με
τις προοπτικές της συμβολής της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη
διδασκαλία των φυσικών επιστημών.
- Να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ ερευνη
τών από τους χώρους της ιστορίας και της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών και της
διδακτικής των φυσικών επιστημών.
- Να συμβάλει στην ανάδειξη και στη μελέτη των σημαντικότερων ερευνητικών τά
σεων και προβλημάτων του διεπιστημονικού αυτού χώρου.
Τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν: Κων. Σκορδούλης & Ευθ. Νικολαΐδης (επι
μέλεια), Ιστορία φιλοσοφία και διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Πρακτικά 3ου πανελληνί
ου συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, 294 σελ.
Ούμιος Νικολαϊδης

Διεθνές Συμπόσιο
Notions of Physics in Natural Philosophy
(Αθήνα, EIE, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005)
o Συμπόσιο Notions of Physics in Natural Philosophy διοργανώθηκε από το πρόγραμ
μα "Ιστορία των Επιστημών" του ΚΝΕ/ΕΙΕ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και
την European Physical Society. Εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του έτους Αϊν
στάιν της European Physical Society. Στην ελληνική οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι:
Γ. Βλαχάκης, Ευθ. Νικολαΐδης, Κ. Σκορδούλης, Μ. Σωτηράκου και Λ. Χαλκιά.

T

Θεματικές του συνεδρίου ήταν: η ανάδυση εννοιών φυσικής στην αρχαία φιλοσο
φία, οι έννοιες των φυσικών νόμων στην αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα, το θέμα της
κληρονομιάς της ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας στον Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση,
η μαθηματικοποίηση της φυσικής φιλοσοφίας και η ανάδειξη της κλασικής φυσικής.
Ανακοινώσεις παρουσίασαν οι: M. Ducloy, Helge Kraigh, Fabio Bevilaqua, Ευγενία
Κολέζα , Γιώργος Βλαχάκης, Ζωή Μπόζενμπεργκ, Επ. Βαμπούλης - Σ. Σακόπουλος - Ε.
Βιτοράτος - Χ. Πολυδώρου, Michel Blay, Θύμιος Νικολαΐδης, Μανόλης Καρτσωνάκης,
Malcolm Cooper, Peter Maria Schuster και Κώστας Σκορδούλης.
Τα Πρακτικά θα εκδοθούν από αγγλικό εκδοτικό οίκο υπό την επιμέλεια του Γ.
Βλαχάκη.
Θύμιος Νικολαΐδης
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