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πληροΦοριεσ

ινστιτουτο ιστοριΚΩν ερευνΩν / εΘνιΚο ιΔρυμα ερευνΩν
Βασ. Κωνσταντίνου 48, αθήνα, τηλέφωνο: 210 7273566, 210 7273567, 

τηλεομοιοτυπία: 210 7246212, ηλεκτρονική διεύθυνση: iie@eie.gr



το ινστιτούτο ιστορικών ερευνών του εθνικού ιδρύματος ερευνών 
διοργανώνει για τριακοστό πρώτο χρόνο τα σεμινάρια της ερμούπολης, 
με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία κατά τη φετινή χρονιά 
των ΓαΚ – αρχεία νομού Κυκλάδων. 

τα φετινά σεμινάρια είχαν παραδοσιακά προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του ιουλίου στην 
ερμούπολη, ωστόσο λόγω της σύμπτωσής τους με το δημοψήφισμα 
αναβλήθηκαν και αποφασίστηκε η τμηματική διεξαγωγή τους το 
φθινόπωρο του 2015 στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών. 

Ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων: πρωί 10:00-13:30, απόγευμα 18:00-
21:00. τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του 
εθνικού ιδρύματος ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στον 5ο 
όροφο.

οι διοργανωτές των σεμιναρίων της ερμούπολης ευχαριστούν θερμά το 
Κληροδότημα Δημητρίου και λιλίκας μωραΐτη-σύρου και ξεχωριστά 
τον πρόεδρό του κ. Φίλιππο μωραΐτη για την οικονομική ενίσχυση των 
σεμιναρίων.
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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2015

τετάρτη 23 σεπτεμβρίου, πρωί - πέμπτη 24 σεπτεμβρίου, πρωί
Ψηφιακές ανθρωπιςτικές έπιςτημές. 

ςκαρφαλωνοντας ςέ τραινο έν κινηςέι;
ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524  

πέμπτη 1 οκτωβρίου, απόγευμα - παρασκευή 2 οκτωβρίου, απόγευμα
φοβοι και έλπιδές ςτα νέοτέρα χρονια

έκφραςη, υποδοχη, διαΨέυςη, έπιβέβαιωςη
ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524 

παρασκευή 9 οκτωβρίου, πρωί
οι έφημέριδές ςτην έλληνικη έπαναςταςη 

πρωτοβουλια Για μια ςυςτηματικη έυρέτηριαςη
ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524
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Ψηφιακές ανθρωπιςτικές έπιςτημές. 
ςκαρφαλωνοντας ςέ τραινο έν κινηςέι;

τετάρτη 23 ςεπτεμβρίου, πρωί
(ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524)

Επιμέλεια Σεμιναρίου: μαρίνα Κουμανούδη, Γεράσιμος μέριανος

Συντονιστής: ταξιάρχης Κόλιας (ιιε/ειε - πανεπιστήμιο αθηνών)

μαρινα ΚουμανουΔη (ιιε/ειε), Γερασιμοσ μεριανοσ (ιιε/ειε)
Ένας γενναίος ψηφιακός κόσμος

Φιλιπποσ τσιμποΓλου (εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος)
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στην ψηφιακή εποχή.

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και ανοικτή πρόσβαση

αμαλια παππα (ΓαΚ - Κεντρική υπηρεσία)
Ψηφιακές αρχειακές πηγές και μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσης

μαρια πασχου (εΚτ/ειε)
Τα ψηφιακά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης 

ως εργαλεία για την έρευνα των πηγών 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες
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τετάρτη 23 ςεπτεμβρίου, απόγευμα

Συντονιστής: Φίλιππος τσιμπόγλου

Κατερινα ΓαρΔιΚα (πανεπιστήμιο αθηνών)
Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Βασιλησ ΚουτσουΚοσ (Γεωγράφος, δρ. νεότερης ιστορίας)
Η χρήση της Γεωγραφίας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες

στην ελληνική ανωτάτη εκπαίδευση και έρευνα

χαραλαμποσ Γασπαρησ (ιιε/ειε)
Η Ιστορία σε pixels ή πώς να δικτυωθούμε με τις πηγές

ΓεΩρΓια ΚολοΒου (Université de Nanterre, Paris X)
Τα Ομηρικά Σχόλια: Από το κείμενο στο υπερκείμενο

αναστασια ΓιαΓΚαΚη (ιιε/ειε)
Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και βυζαντινή Αρχαιολογία:

Απεριόριστες δυνατότητες προς διερεύνηση και εφαρμογή;

ΨηΦιαΚεσ ανΘρΩπιστιΚεσ επιστημεσ
(ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524)
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πέμπτη 24 ςεπτεμβρίου, πρωί

Συντονιστής: χαράλαμπος Γάσμπαρης

ηλιασ ΚολοΒοσ (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Από τον Ψηλορείτη στην Ψηφιακή Κρήτη (και παραπέρα) 

μέσω ανθρωπιστικών επιστημών

μανΘα ΖαρμαΚουπη (University of Birmingham)
Μεταξύ πραγματικότητας και προσομοίωσης: 
Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο 
της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής

Ζησησ μελισσαΚησ (ιιε/ειε)
Περιγραφή - ανάγνωση - μεταγραφή. Προσεγγίζοντας 

τον χειρόγραφο κώδικα με τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας 

αρησ πολιτοπουλοσ (Universiteit Leiden)
Videogames και Αρχαιολογία: Παιχνίδι ή εργαλείο;

(VALUE project – Videogames and Archaeology in Leiden University)
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φοβοι και έλπιδές ςτα νέοτέρα χρονια
έκφραςη, υποδοχη, διαΨέυςη, έπιβέβαιωςη

Επιμέλεια Σεμιναρίου: 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Κατερίνα Δέδε, τάσος σακελλαρόπουλος

πέμπτη 1 οκτωβρίου, απόγευμα
ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524 

Συντονίστρια: χριστίνα αγριαντώνη (παν. Θεσσαλίας)

ΓιΩρΓοσ ΚουτΖαΚιΩτησ (ιιε/ειε)
Τρομακτικά και ελπιδοφόρα μηνύματα στον ουρανό: 

Ελληνική «κομητογραφία» (15ος-19ος αι.)

αλεΞανΔρα σΦοινη (ιιε/ειε)
Ο φόβος του τυράννου σε χρονικά και διηγήσεις της Τουρκοκρατίας

ΒαΓΓελησ σαραΦησ (μτπχ. φοιτητής, παν. αθηνών)
«...να νομίζωμεν εμαυτοὺς απηλπισμένους, χωρις να βλέπωμεν 
διόρθωσίν τινα προς οικονομίαν»: φόβος για την αναπότρεπτη 

εξέγερση, Φεβρουάριος 1821

Δημητρησ Δημητροπουλοσ (ιιε/ειε)
Ατομικοί και συλλογικοί φόβοι στις μέρες της μεγάλης αγωνίας. 

Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος γράφει από το πολιορκημένο Μεσολόγγι

χρηστοσ λουΚοσ (παν. Κρήτης)
Ένα ποθούμενο δάνειο που ήρθε μετά θάνατον:

Ο Καποδίστριας και το 3ο δάνειο του 1821
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παρασκευή 2 οκτωβρίου, πρωί

Συντονιστής: χρήστος λούκος (παν. Κρήτης)

Ξενια μαρινου (δρ. ιστορίας)
Δημόσιος λόγος και επιτήρηση με αφορμή τις δίκες αναρχικών στο 

Παρίσι της τρίτης γαλλικής Δημοκρατίας (1880-1890)

αΓΓελιΚη χριστοΔουλου (υποψ. δρ., πάντειο πανεπιστήμιο)
«Κατάληψις της ιερωτάτης εθνικής ακροπόλεως»: 
οι ανησυχίες στον δημόσιο λόγο για τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον Μεσοπόλεμο

Δημητρησ μπαχαρασ (ελια)
Περιμένοντας τους Γερμανούς. 

Βασιλικές ελπίδες στην Ελλάδα του Διχασμού

χρηστοσ τριανταΦυλλου (υποψ. δρ., πανεπιστήμιο αθηνών)
Συλλογική μνήμη και φόβοι του διχασμού: 

τα ετήσια μνημόσυνα του Ελευθέριου Βενιζέλου, 1946-1967

ΦοΒοι Και ελπιΔεσ στα νεοτερα χρονια
(ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524)

9



παρασκευή 2 οκτωβρίου, απόγευμα

Συντονιστής: ηλίας νικολακόπουλος (παν. αθηνών)

τασοσ σαΚελλαροπουλοσ (μουσείο μπενάκη - ασΚι)
Οι κομμουνιστές και οι αξιωματικοί της Μέσης Ανατολής 

ως φόβητρο για τους ελληνικούς μεταπολεμικούς μηχανισμούς

Κατερινα ΔεΔε (ιιε/ειε)
«Μικροί» φόβοι μέσα στον ζόφο της Κατοχής

μαρια ΔημητριαΔου (μουσείο μπενάκη)
Από την Απελευθέρωση στον Δεκέμβρη. Η ελπίδα για 
μία ισχυρή αριστερά από τα γραπτά των αμερικανών 

και ελληνοαμερικανών δημοσιογράφων

ΒαΓΓελησ ΚαραμανΩλαΚησ (πανεπιστήμιο αθηνών - ασΚι)
«Γιατί ήταν γιος του Αντώνη». 

Οι φακελωμένοι φόβοι της Μεταπολίτευσης

ΦοΒοι Και ελπιΔεσ στα νεοτερα χρονια
(ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524)
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οι έφημέριδές ςτην έλληνικη έπαναςταςη 
πρωτοβουλια Για μια ςυςτηματικη έυρέτηριαςη 

παρασκευή 9 οκτωβρίου, πρωί
ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524 

εργαστήρι για την ιστορία του επαναστατικού τύπου.
ομάδα φοιτητών του τμήματος πολιτικής επιστήμης, παν/μιο αθηνών

επιστημονική υπεύθυνη: νάσια Γιακωβάκη

νασια ΓιαΚΩΒαΚη (πανεπιστήμιο αθηνών)
Ευρετήρια των εφημερίδων 1824-1827.

Ανάδειξη μίας όψης της επαναστατικής δράσης και 
μύηση στην ιστορική έρευνα

αναστασια τσουΓΚα
Σύντομη παρουσίαση του τρόπου εργασίας,

των πρώτων αποτελεσμάτων και του σχεδιασμού

προσεγγίσεις

Βασιλησ σπυραΚοσ-πατρΩνασ
Ο ρόλος του «Συντάκτη»: η περίπτωση του Γεωργίου Ψύλλα.

αναστασια τσουΓΚα
Το τμήμα των «Εξωτερικών» στη Γενική εφημερίδα: μεθοδική επισκόπηση

Σχολιαστές: Δημήτρης Δημητρόπουλος (ιιε/ειε) 
 παναγιώτης στάθης (παν. Κρήτης)
 χριστίνα αγριαντώνη (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

11



αξιοποιώντας τα έυρετήρια

σοΦια πιλουρη
Πέραν του συντάκτη:

το ζήτημα των συνεργατών στις εφημερίδες της εποχής.
Η εφημερίδα των αθηνών

σπυροσ μαΘιουΔαΚησ
Οι γυναίκες στα ευρετήρια των ονομάτων

ηλιασ ελευΘεριαΔησ, αννα ΖερΒου
Σχέσεις μεταξύ εφημερίδων: 

συνεργασία, δημόσιος έλεγχος και αντιπαραθέσεις

Σχολιαστές: ελένη Φουρναράκη (παν. Κρήτης) 
 χρήστος λούκος, Έλλη Δρούλια

προοπτικές
 

χρηστοσ λουΚοσ (πανεπιστήμιο Κρήτης)
Αρχειακή έρευνα και Τύπος.

Νέα στοιχεία για την τυπογραφία στην καποδιστριακή περίοδο

ελλη Δρουλια (Βιβλιοθήκη της Βουλής)
Ενδυνάμωση των Εργαλείων. Προς την ενοποίηση των ευρετηρίων 

για τα χρόνια της Επανάστασης, 1821-1830

η ιστορια, ο Δημοσιοσ λοΓοσ Και οι ιστοριΚοι
(ιιε/ειε, 5ος όροφος, αίθουσα 524)
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