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ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΧΕΙΑ 
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ – ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ (ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) 
Οι επεξεργασίες της φεμινιστικής θεωρίας, της ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας 
του φύλου έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανανέωση των ιστορικών σπουδών 
διεθνώς.  
Το σεμινάριο  έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες  τη 
βασική κατανόηση του πεδίου της ιστορίας των γυναικών και του φύλου (μέσα από 
έννοιες, θεωρίες και προσεγγίσεις), ώστε να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις της 
έρευνας στην ιστορία των γυναικών και του φύλου.  
Το σεμινάριο έχει τρεις άξονες: α) την ιστορία των γυναικών και του φύλου με την 
ανάλυση των κύριων εννοιών και ιστοριογραφικών συζητήσεων, β) την ερευνητική 
μεθοδολογία για την ιστορία των γυναικών, με έμφαση στην έννοια του αρχείου, γ) την 
πραγματολογική προσέγγιση της παρουσίας των γυναικών στην Ευρώπη, κυρίως μετά 
τη γαλλική Επανάσταση, την ανάδειξη του φεμινιστικού κινήματος στο τέλος του 19ου 
αιώνα, τις πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις, την αργή πορεία εξόδου των 
γυναικών από τον ιδιωτικό και ημιδημόσιο ρόλο τους στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών.    
Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα κυριότερα ιστορικά έργα 
της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ιστορία των γυναικών και του φύλου, με έμφαση στο 
ευρωπαϊκό παράδειγμα (στις θεματικές των δικαιωμάτων, της συμμετοχής στην 
πολιτική και τη δημόσια σφαίρα, της οικογένειας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της 
βίας, της σεξουαλικότητας). 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες / διδακτικές μέθοδοι  
Το μεταπτυχιακό σεμινάριο γίνεται με α) διαλέξεις σχετικές με τα ευρύτερα ζητήματα 
και τις έννοιες στην ιστορία των γυναικών και του φύλου, β) συζήτηση για τα βασικά, 
υποχρεωτικά για μελέτη, κείμενα της βιβλιογραφίας, γ) επίσκεψη και εξερεύνηση 
φυσικών και ψηφιακών αρχείων, δ) σύντομο γραπτό σχολιασμό από τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες ενός αρχείου δ) εξάσκηση στη συγγραφή και παρουσίαση μιας μικρής 
ερευνητικής εργασίας.  
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που θα πάρουν από το 
σεμινάριο α) με την γραπτή παρουσίαση και τον σχολιασμό ενός αρχείου της επιλογής 
τους και β) με τη συγγραφή μιας μικρής ερευνητικής εργασίας για την ιστοριογραφία 
των γυναικών και του φύλου ή για τον εντοπισμό των γυναικών στα αρχεία.  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το σεμινάριο παρέχει στους φοιτητές και τα φοιτήτριες τις βασικές γνώσεις για τον 
ακαδημαϊκό κλάδο της ιστορίας των γυναικών και του φύλου, τις κύριες έννοιες και 
ιστοριογραφικές συζητήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με το 
ακαδημαϊκά έργα που θεωρούνται θεμελιώδη στον κλάδο. Ως προς την μέθοδο, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εξασκηθούν «να βρίσκουν τις γυναίκες στα αρχεία» και 
θα εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις τους με τον σχολιασμό ενός αρχείου της επιλογής 
τους.  



 
Βαθμολογία 
Η βαθμολογία διαμορφώνεται από:  
- την προετοιμασία και ενεργητική συμμετοχή στο σεμινάριο, 25% 
- την γραπτή παρουσίαση- σχολιασμό ενός αρχείου, 25% 
- την προφορική παρουσίαση της μικρής ερευνητικής εργασίας, 10% 
-την μικρή ερευνητική εργασία (περίπου 15-20 σελίδες), 40% 
 
H γραπτή παρουσίαση- σχολιασμός αρχείου και η μικρή ερευνητική εργασία είναι 
υποχρεωτικές. Πρέπει να «παίρνουν» και οι δύο εργασίες πάνω από τη βάση, για να 
θεωρείται η συμμετοχή σας στο σεμινάριο επιτυχής.  
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ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ  
Γενικές επισημάνσεις – Σκοπός του σεμιναρίου 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η ιστορική έρευνα – ελληνική και ευρωπαϊκή -  έχει 
ασχοληθεί εκτενώς με τις ιδεολογίες, τις νοοτροπίες, τις οικονομικές συνθήκες και τις 
πολιτισμικές «ιδιαιτερότητες» που διαμόρφωσαν την Σύχρονη Ελλάδα και την 
μεταμόρφωσαν από μία επαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε ένα νεωτερικό 
ευρωπαϊκό κράτος. Πολλές από τις προσεγγίσεις αυτές, δεν στόχευαν μόνο στην 
γεγονοτολογική περιγραφή του παρελθόντος, αλλά σκόπευαν στην ανάδειξη 
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρέασαν και διαφοροποίησαν την 
ελληνική κοινωνία - στη μετάβασή της από τον 19ο στον 20ό αιώνα – από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Έννοιες και πραγματικότητες όπως το Έθνος, ο Λαός, οι διάφορες 
εκφάνσεις του Εθνικισμού, η Μεγάλη Ιδέα, ο δημοτικισμός, η συγκρότηση κράτους 
σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, ένας ιδιότυπος φεμινισμός, οι σοσιαλιστικές ιδέες, το 
πανεπιστήμιο και οι φοιτητές, αλλά και η ιδεολογική σημασία της ιστορίας και της 
εθνικής ιστοριογραφίας ενός «Έθνους-όνειρο» όπως έχει σημασιοδοτηθεί από τον 
Στάθη Γουργουρή, μελετήθηκαν ως κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα τα οποία, 
καθόρισαν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις, αυτής της 
μακροχρόνιας μετάβασης στην ελληνική νεωτερικότητα.  
Το σεμινάριο θα εξετάσει τις σημαντικότερες ιδεολογίες και νοοτροπίες που 
αναδύθηκαν στην ελληνική κοινωνία και διατυπώθηκαν ως πολιτικά ή κοινωνικά 
αιτήματα, κατά την περίοδο διαμόρφωσης του ελληνισμού σε κρατική οντότητα, 19ος 
αιώνας – αρχές 20ου αιώνα Οι συγκεκριμένες ιδεολογίες και νοοτροπίες θα 
αναλυθούν, επίσης, ως «πραγματοποιημένοι» συμβολισμοί της κρατικής εξουσίας, 
όπως αυτοί των εθνικών επετείων και κάθε είδους δημόσιων εορτών και τελετών. 
Βασικός ερμηνευτικός άξονας, είναι η σχετική «αυτοδυναμία» των ιδεολογικών, 
νοητικών και συμβολικών φαινομένων, σε συνάρτηση, όμως, με την πολιτική και 
οικονομική πραγματικότητα της εποχής. 
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις που αφορούν θέματα Εθνικισμού, Ιδεολογίας,  
Συμβολικής Εξουσίας και συγκρότησης εθνικών ιστοριογραφικών «παραδειγμάτων» 
καθώς και η κατανόηση του ιστορικού χρόνου, όχι ως μίας αδιαφοροποίητης μονάδας 
μέτρησης, αλλά ως κοινωνική συνιστώσα η οποία δρα με διαφορετικούς ρυθμούς 
ανάλογα με το εξεταζόμενο φαινόμενο· ή, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Χρήστος 
Χατζηιωσήφ «ο 20ός αιώνας της ελληνικής ιστορίας μόνον από σύμπτωση αρχίζει σε 
ορισμένους τομείς το 1901».  
 
Πεδία Διαλέξεων 

1. Ο Διαφωτισμός, η Ελληνική Επανάσταση και η άποψη περί «εκσυγχρονισμού» 
2. Η συγκρότηση ενός «Φιλελληνικού» λόγου  
3. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880 



4. «Της Μεγάλης ταύτης Ιδέας»: Η Μεγάλη ιδέα και οι μεταμορφώσεις της 
5. Προσπάθεια δημιουργίας δυτικού τύπου κράτους και κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις 
6. Πανεπιστήμιο και Φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού 
7. Ανάπτυξη της εθνικής ιστοριογραφίας - Μια καινούργια επιστήμη γεννιέται: η 

Λαογραφία   
8. Γένεση της κρατικής τελετουργίας στη δημόσια ζωή της Νεότερης Ελλάδας, 1833-1862: 

εορτές, τελετές, εθνικές επέτειοι 
9. Ο φεμινισμός της Εφημερίδος των Κυριών: 1887-1907 
10. Όψεις του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, 

τέλος 19ου αιώνα – Μεσοπόλεμος 
11. Οι περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος 
12. Χυτεύοντας το έθνος, ρυθμίζοντας την κοινωνία: ο ελληνικός Μεσοπόλεμος 
13. Ιστοριογραφικές συνέχειες και ρήξεις από τον 19ο αιώνα στον 20ό 
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Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Σκοπός του μαθήματος είναι να εστιάσει την προσοχή του στην ανάλυση των 
μεταβαλλόμενων ή σταθερών δομών της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας στην 
Ήπειρο μετά την είσοδό της στο Ελληνικό κράτος. 
Για την προσέγγιση πτυχών της παραπάνω θεματικής θα αξιοποιηθεί η διάθεση των 
πηγών και θα προσφύγουμε στην χρήση των ευρισκομένων αρχείων καθώς και του 
Τύπου, κυρίως στις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία των Ιωαννίνων και τα ηλεκτρονικά 
διαθέσιμα. Κύριος στόχος είναι η αξιοποίησή των πηγών ως «τεκμηρίων» αξιών και 
νοοτροπιών, με σκοπό να προσεγγιστούν οι σχέσεις εξουσίας, οι συγκρούσεις και οι 
κοινωνικές διαφορές.  
Ως εκ τούτου, σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει ιστορικά και συγκριτικά τα 
αρχειακά κείμενα και τις έντυπες πηγές και να αναδείξει μέσα από αυτά το επίπεδο 
των κοινωνικών σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την σύγχρονη εποχή. 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
 
Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μια γενική εισαγωγή στην οικολογική διάσταση της 
Λαογραφίας, όπως την προσδιόρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Α. Κυριακίδου-
Νέστορος παραπέμποντας σε ανάλογες εργασίες στο χώρο της Αμερικανικής 
Λαογραφίας, και σύνδεση αυτού του θέματος με τις εξελίξεις στο χώρο της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, όπου αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της Οικολογικής 
Ανθρωπολογίας, και της νέας επιστήμης της Πολιτισμικής Οικολογίας. 

Στο ξεκίνημα των μαθημάτων γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στη σχέση 
Κοινωνίας- Φυσικού περιβάλλοντος, ένα ζήτημα που απασχόλησε πολύ νωρίς τις 
κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Το ζήτημα του 
διαλόγου του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος με το φυσικό του περιβάλλον αποτελεί 
τον άξονα της συζήτησης, με σκοπό την αναζήτηση ερμηνειών σχετικά με τη λειτουργία 
των κοινωνικών συστημάτων, ένα θέμα άρρηκτα δεμένο με το ζήτημα της οικειοποίησης 
της φύσης. Όλη αυτή η υπόθεση παραπέμπει βεβαίως στο ερώτημα της σχέσης 
πολιτισμού-φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα αν το ένα καθορίζει το άλλο και με 
ποιον τρόπο. Πρόκειται για τη γνωστή διαμάχη αν το οικολογικό πλαίσιο καθορίζει τον 
ανθρώπινο πολιτισμό ή αν ο πολιτισμός είναι εκείνος που επιβάλλει τη λογική του στη 
φύση και προσδίδει νόημα στο περιβάλλον, ερώτημα που απασχολεί την επιστήμη μέχρι 
σήμερα. Η άποψη που υιοθετείται ως υπόθεση εργασίας κλίνει υπέρ της δεύτερης 
εκδοχής, καθώς τείνει να γίνει πια κυρίαρχη άποψη στο χώρο της θεωρίας ότι το 
περιβάλλον συγκροτείται κοινωνικά και πολιτισμικά. 

Τα μαθήματα στη συνέχεια εστιάζονται στις έννοιες του χώρου και του χρόνου, με 
σκοπό την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεών τους μέσα από 
λαογραφικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις. Το πεδίο των αναζητήσεων είναι η 
ελληνική κοινωνία και ο «λαϊκός» ή «παραδοσιακός» πολιτισμός, ο οποίος προσεγγίζεται 
υπό το φως των νεότερων θεωρητικών εξελίξεων, δηλαδή μέσα από ένα ολικό πρίσμα 
και πέρα από τις γνωστές διχοτομίες «φύση/πολιτισμός», με γνώμονα την έννοια της 
ιστορικότητας. 

Ο χώρος και ο χρόνος αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετες κατηγορίες και η σχέση τους 
ως δυναμική ιστορική σχέση. Έτσι, προσεγγίζεται η μετάβαση από την «παραδοσιακή» 
στη νεοτερική και τη μετα-νεοτερική κοινωνία, με στόχο την ανάδειξη των αλλαγών που 
επισυμβαίνουν σ’ αυτή τη σχέση, με κατάληξη τη διαφαινόμενη τάση αποσύνδεσής τους 
στη μετα-νεοτερική εποχή. Συμβατικά βέβαια τα μαθήματα χωρίζονται σε δυο ενότητες, 
μία αφιερωμένη στο χώρο και μία στο χρόνο. 

Σε ό,τι αφορά το χώρο, κατ’ αρχάς αναδεικνύεται η ιστορικότητα του τοπίου μέσα 
από συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα και λαογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια 
εξετάζεται η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις σχέσεις παραγωγής και 
τεκμηριώνεται μέσα από συγκεκριμένες αναφορές η σημασία του κοινωνικού και 



πολιτικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την κατανόηση της ιστορικής συγκρότησης του χώρου 
με βάση τη διαλεκτική σχέση κοινωνίας-φύσης. Ακολουθεί μια εκτενής και αναλυτική 
αναφορά στην έννοια του τόπου ως ενός χώρου που φέρει τη σφραγίδα ενός πολιτισμού 
και γίνεται σύμβολο της συλλογικής ταυτότητας μιας κοινωνικής ομάδας ή κοινότητας. Η 
σχέση τόπου-κοινότητας αλλά και τόπου-πολιτισμού αποτέλεσε σημαντικό πεδίο 
συζητήσεων και αναζητήσεων με αναφορές σε πληθώρα παραδειγμάτων. 

Σε ό,τι αφορά το χρόνο, γίνεται κατ’ αρχάς μια επισκόπηση των θεωριών στο πεδίο 
της Ανθρωπολογίας του χρόνου, με αφετηρία την κοινωνική διάσταση του χρόνου και 
συγκεκριμένα την αντίληψη ότι οι αναπαραστάσεις του χρόνου πηγάζουν από την 
κοινωνία αλλά και υπαγορεύουν σ’ αυτή στάσεις και συμπεριφορές, ότι αποτυπώνουν 
αλλά και συγκροτούν το χρόνο. 

Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το δίπολο «κυκλικός/γραμμικός» χρόνος, που 
φαίνεται να αποτελεί ακόμα χρήσιμο εργαλείο σε ό,τι αφορά την κατανόηση της 
διαφοροποίησης της οργάνωσης και της αντίληψης του χρόνου ανάμεσα στις 
«παραδοσιακές» και τις νεοτερικές κοινωνίες. Η έννοια της χρονικής διάρκειας, της 
αρχής και του τέλους, ως σημαντικών παραγόντων για τη διαμόρφωση της αντίληψης 
του χρόνου αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που μας απασχολεί στη συνέχεια. Ακόμα, 
ασχολούμαστε με το θέμα της εμπειρίας του χρόνου σε σχέση με τη θρησκεία, όπως και 
με τη δραματοποίηση του χρόνου στις σχετικές τελετουργίες, με άξονα πάντοτε την 
εμπειρία του τέλους και της αρχής και της μεταξύ τους διαλεκτικής σχέσης, μια εμπειρία 
που συνδέεται και με το ίδιο το φαινόμενο της ανθρώπινης ζωής (γέννηση-θάνατος) και 
γι’ αυτό το λόγο, κατά την ανθρωπολογική θεωρία βρίσκεται στη βάση της θρησκείας. 

Η αναφορά στο χρόνο κλείνει με μια ενότητα σχετική με το χρόνο και την κοινότητα. 
Μέσα από μια προσέγγιση του «φυσικού» και του «ιερού» χρόνου της κοινότητας, 
γίνεται αναφορά στις γιορτές της Άνοιξης και στα θρησκευτικά πανηγύρια, με έμφαση 
στους τελετουργικούς τρόπους συμβολικής συγκρότησης και ανασυγκρότησής της, όπου 
δραματοποιείται ο  μύθος καταγωγής της, ενεργοποιείται η συλλογική μνήμη, 
επιβεβαιώνεται η κοινωνική συνοχή και αναπαράγεται η συλλογική ταυτότητα. 

Οι αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα αρκετές φορές συνοδεύονται από 
προβολή σχετικών εθνογραφικών ταινιών τεκμηρίωσης. 
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Περίληψη  
Το μεταπτυχιακό σεμινάριο δίνει έμφαση στη θεωρητική προσέγγιση του όρου 
«κοσμολογίες», όσον αφορά κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις στους ανθρώπινους 
πολιτισμούς. Οι «αναπαραστάσεις», αποτελούν ουσιαστικά τα επικοινωνιακά 
«οχήματα» των κοσμολογιών στην καθημερινότητά μας, καθώς αυτές διαμεσολαβούνται 
σε καθημερινή βάση είτε από τον λόγο είτε από αφηρημένα νοητικά σχήματα που 
τεκμηριώνουν αξιωματικά (ταξινομικές) αντιλήψεις μας για τη ζωή μέσα από τη δύναμη 
του αυτονόητου (σύμβολα γνώριμα στους φορείς του ίδιου πολιτισμού). Οι κοσμολογίες, 
μέσα από ένα πλήθος παραδειγμάτων από τον ελλαδικό και τον διεθνή χώρο, 
διερευνώνται ως βασικές ορίζουσες πολιτισμικών συστημάτων και κοινωνικών δομών.  
Το σεμινάριο έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα και απαιτεί από τους φοιτητές 
συμμετοχή και κριτική διαχείριση των θεμάτων του, τόσο θεωρητικά με την παρουσίαση 
σε επίπεδο διάλεξης σημαντικών θεωρητικών κειμένων, όσο και με την κατάθεση 
βιωματικών και εθνογραφικών εμπειριών.   


