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Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ του ΙΝΕ

Τα Σεμινάρια του ΙΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2011, για ενδέκατη συνε-
χή χρονιά. Πρόκειται για τις καθιερωμένες συναντήσεις της Παρασκευής, 

όπου τόσο μέλη του ΙΝΕ, όσο και επισκέπτες ερευνητές παρουσιάζουν τις 
τρέχουσες έρευνές τους και συζητούν ζητήματα μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης 
καθώς και τους προβληματισμούς που ανακύπτουν από την επεξεργασία και 
διαπραγμάτευση του κάθε ζητήματος που τους απασχολεί. Έτσι τα Σεμινάρια 
και οι συζητήσεις που γίνονται σε αυτά, στηρίζουν την έρευνα στις επιστήμες 
του ανθρώπου με άξονα τον επιστημονικό διάλογο που αποτελεί και μια βα-
σική προϋπόθεσή της.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου
Η συμβολή της πολιτικής της γερμανικής αυτοκρατορίας στη διαμόρφωση των 
όρων της ανασκαφής της Ολυμπίας, 1875-1881.
Ομιλητής: Θανάσης Μποχώτης, δρ. Ιστορίας, διδάσκων στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου
Οι ευρωπαϊκές πηγές της ιδέας της Μετακένωσης του Αδαμαντίου Κοραή.
Ομιλητής: Γιώργος Σταμπουλής, υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της 
Φλωρεντίας.

Παρασκευή, 15 Απριλίου
Re-mapping the Jewish Space  in Early Modern Ottoman Adrianople (Edirne).
Ομιλητής: Gürer Karagedikli, μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου 
Bilkent (Άγκυρα).

Παρασκευή, 6 Μαΐου
Τα λογοτεχνικά περιοδικά του μεσοπολέμου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία: διακίνηση, σχέσεις, δίκτυα.
Ομιλήτρια: Lucile Arnoux-Farnoux, Maître de conférences στη Συγκριτική 
Φιλολογία, Πανεπιστήμιο της Tours, υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου
Ελληνική μουσική παράδοση. Η επαναδιατύπωση μιας σχέσης μέσα από μια 
παιδαγωγική προσέγγιση.
Ομιλητής: Απόστολος Βαγγελάκης, Μουσικολόγος.
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Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011
(2-12 Ιουλίου 2011)

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης διεξήχθησαν φέτος για 27η χρονιά υπό το βά-
ρος της μεγάλης απώλειας της Εύης Ολυμπίτου, αγαπημένης φίλης και συ-

ναδέλφου αλλά και μέλους της οργανωτικής ομάδας των Σεμιναρίων. Έτσι, τα 
φετινά Σεμινάρια δεν μπορούσε παρά να ήταν αφιερωμένα στη μνήμη της ως 
ελάχιστο αντιχάρισμα των όσων αφειδώλευτα πρόσφερε σε αυτά επί χρόνια.

Για μία ακόμη χρονιά τα ΓΑΚ Ερμούπολης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διέ-
θεσαν τους φιλόξενους χώρους τους για τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων που πε-
ριλάμβαναν τις ακόλουθες θεματικές:

♦  2ο Γεωγραφικό εργαστήρι: Πόλη, αστικός χώρος, μητρόπολη (2-3 Ιουλίου).
♦  Το Αιγαιακό τοπίο: Κοινωνικές και πολιτισμικές προσλήψεις - αναπαραστά-

σεις - πρακτικές (4-5 Ιουλίου).
♦  Δουλεύοντας στα τοπικά αρχεία: Από το αρχειακό υλικό στην ιστορική μελέ-

τη (6-7 Ιουλίου).
♦  Η ζωή μας στο διαδίκτυο: Διάδοση πληροφορίας, προσωπική έκφραση και 

κοινωνική δικτύωση (7-8 Ιουλίου).
♦  Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίω-

ση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση (7-10 Ιουλίου).

Παράλληλα, στις 5 Ιουλίου έγινε εκδήλωση στη μνήμη του πρώην Δημάρχου 
Ερμούπολης Νίκου Φιλάρετου, ο οποίος τα πρώτα χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση, 
με τις ενέργειές του επέτρεψε την ταξινόμηση του Δημοτικού Αρχείου της πόλης 
και σηματοδότησε την ανάδειξη της Ερμούπολης σε φυτώριο μελέτης νέων 
ιστορικών.

Το καθιερωμένο πλέον επιστημονικό επίπεδο, αλλά και το φιλικό κλίμα 
οδήγησαν 83 συμμετέχοντες (επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές και δημοσιογράφους) σε ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο 
γύρω από θέματα αιχμής, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την επιστημονι-
κή σημασία των Σεμιναρίων.

n
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Επιστημονική συνάντηση Δουλεύοντας στα τοπικά αρχεία. 
Από το αρχειακό υλικό στην ιστορική μελέτη 
(Ερμούπολη, 6-7 Ιουλίου 2011)

Η ανακάλυψη, η ανάδειξη και η ερευνητική αξιοποίηση των τοπικών αρχεια-
κών συλλογών συζητήθηκε εκτενώς στις 6 και 7 Ιουλίου 2011 στο πλαίσιο 

των Σεμιναρίων της Ερμούπολης που διοργάνωσε και φέτος το Ινστιτούτο Νεο-
ελληνικών Ερευνών στην Ερμούπολη. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις εμπει-
ρίες τους γύρω από τους τρόπους εντοπισμού των αθησαύριστων τεκμηρίων, 
τις προσπάθειες για την καταλογογράφηση και ταξινόμησή τους, αλλά και τις 
ερευνητικές διαθεσιμότητες που η εντεταλμένη επεξεργασία τους δύναται να 
αναδείξει.

Ειδικότερα, το πώς εντοπίστηκε το Δημοτικό Αρχείο της Μυκόνου στο πα-
τάρι του δημαρχείου της πόλης, το πώς ταξινομήθηκε αλλά και κάποιες πρώτες 
υποθέσεις έρευνας για την κοινωνική ιστορία του νησιού, παρουσιάστηκαν από 
την ομάδα των νέων ιστορικών, Στέφανο Βαμιεδάκη, Γιώργο Γάσια, Ελένη Παπα-
μακαρίου, Χρήστο Χρυσανθόπουλο, που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη απο-
στολή υπό την επίβλεψη του ΙΝΕ. Ο Χρήστος Λούκος παρουσίασε το πρόγραμ-
μα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την επεξεργασία των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του δήμου της Ερμούπολης (1840-1950) ενώ, ο Δημήτρης 
Δημητρόπουλος μιλώντας για τη μάχη του ψωμιού τον 19ο αιώνα και η Αγγε-
λική Φενερλή για την ίδια τη λειτουργία της πόλης στο νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος, ανέδειξαν τον πλούτο αυτής της πηγής και τρόπους προσέγγισής της. 
Συγκεκριμένες ερευνητικές εφαρμογές επίσης κατέθεσαν, η Κατερίνα Αναγνω-
στάκη για την κοινωνική σύνθεση της Αμοργού τον 19ο αιώνα (αναδεικνύοντας 
τα στοιχεία από τις απογραφές και τους εκλογικούς καταλόγους), ο Νίκος Αλε-
βυζάκης για την επαγγελματική δραστηριότητα στο δήμο Υμηττού από το 1950 
έως σήμερα και η Ελένη Κυραμαργιού για την προσφυγική αποκατάσταση στον 
δήμο της Δραπετσώνας στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Την ίδια την περιπέτεια της επανασυγκρότησης αρχειακών συλλογών ανέ-
δειξαν με λεπτομέρειες, ο Μιχάλης Κοκολάκης, παρουσιάζοντας την επανασύ-
σταση του αρχείου του ειρηνοδικείου Νάξου από το 1835 έως το 1891, και η 
Χριστίνα Παπακώστα, παρουσιάζοντας τον αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό της 
πρόσβασης στις αρχειακές συλλογές των ΓΑΚ του νομού Λευκάδας. Αρχειακές 
συλλογές, που, ας μην λησμονούμε, προέκυψαν από κάθε ξένη διοικητική αρχή 
που εγκαθιδρύθηκε στο νησί πέρα από την ελληνική.

Τέλος, ο Γιάννης Στογιαννίδης, μιλώντας για τη φυματίωση στην Αθήνα του 
μεσοπολέμου, ανέδειξε όψεις της περιπέτειας μιας ιστορικής έρευνας που δεν 
έχει την τύχη να υποστηρίζεται από τοπικές αρχειακές διαθεσιμότητες.

Γιώργος Γάσιας
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Τα Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας

Πραγματοποιήθηκαν στο ΕΙΕ, κατά το 2011, τα Σεμινάρια της Ελληνικής Εται-
ρείας Οικονομικής Ιστορίας:

31 Ιανουαρίου 2011
Το έργο του Alfred Chandler και η ιστορία των επιχειρήσεων.
Ομιλήτρια: Χριστίνα Αγριαντώνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

28 Φεβρουαρίου 2011
Οικονομικές ιδέες και πρακτικές στον πρώιμο χριστιανικό κόσμο.
Ομιλητής: Γεράσιμος Μέριανος (ΕΙΕ).
Σχόλια: Γεώργιος Γκότσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

28 Μαρτίου 2011
“‘Αχ αυτά τα μονοπώλια!”: Ελληνοαμερικανοί μικροί επιχειρηματίες στην Μεγάλη 
Ύφεση της δεκαετίας του 1930.
Ομιλητής: Κωστής Καρπόζηλος, δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σχόλια: Ίκαρος Μαντούβαλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

11 Απριλίου 2011
Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης το 19ο αιώνα: νέες προσεγγίσεις σε ένα κλασικό 
θέμα της ελληνικής οικονομικής ιστορίας.
Ομιλήτρια: Αιμιλία Θεμοπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σχόλια: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, ΙΝΕ/ΕΙΕ.

9 Μαΐου 2011
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο ΕΜΠ 1943-1944, ή αλλιώς η άνοδος και 
η πτώση μιας τεχνοκρατικής ουτοπίας από το Μεσοπόλεμο στη δεκαετία του 
1940.
Ομιλητής: Γιάννης Αντωνίου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Σχόλια: Γιάννης Καλογήρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

23 Μαΐου 2011
Η οικονομία της Κατοχής και η Ανασυγκρότηση.
Ομιλητής: Λευτέρης Τσουλφίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Σχόλια: Ανδρέας Κακριδής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

6 Ιουνίου 2011
Από το τοπικό στο διεθνές. Θεσμοί και δίκτυα στην οργάνωση των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων των Σπετσών, 1830-1870.
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, δρ. Ιστορίας Iονίου Πανεπιστημίου.
Σχόλια: Λήδα Παπαστεφανάκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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