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του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών
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Μανουήλ Β´ και ενός Mudarris   ................................................   147
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κράτους μέχρι σήμερα   ..............................................................   697

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/borntraeger_ekkehard.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/borntraeger_ekkehard.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/borntraeger_ekkehard.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/grammatikas_christos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/grammatikas_christos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/grammatikas_christos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/grammatikas_christos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/skoulidas_elias.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/skoulidas_elias.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/dordanas_stratos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/dordanas_stratos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/dordanas_stratos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/dordanas_stratos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/apostolopoulos_dimitris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/apostolopoulos_dimitris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/apostolopoulos_dimitris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/apostolopoulos_dimitris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vacharoglou_efstratios.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vacharoglou_efstratios.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vacharoglou_efstratios.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vacharoglou_efstratios.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kalerante_evagelia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kalerante_evagelia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kalerante_evagelia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/tsioumis_kostis.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/tsioumis_kostis.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palazi_marianthi.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palazi_marianthi.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palazi_marianthi.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/baruta-ksera_kostando.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/baruta-ksera_kostando.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/baruta-ksera_kostando.pdf


4.2. Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στα σχολικά εγχειρίδια.
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Πρόλογος

Η έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέ-

τειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).

Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολου-
θήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών 
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπό-
λεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω 
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των 
12.500 περίπου σελίδων.

Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελ-
ληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτω-
βρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία.

Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με ειση-
γήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε 
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν 
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1

Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ 
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη 
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας, 
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι 
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών 
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει 

1 Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοι-
νώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν 
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει 
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό 
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι 
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών, 
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην 
έρευνα.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρί-
ου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο 
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά 
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η 
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2

Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πί-
νακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε 
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσ-
σάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευ-
νόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του 
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.

Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικο-
νομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την 
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις 
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που 
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευ-
ρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής 
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά 

2 Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ. 
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών.
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στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασι-
ών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών 
Πρακτικών.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της 
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη ορ-
γάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συ-
νεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος ερ-
γάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από 
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέ-
σπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν 
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των 
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. 
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν 
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο 
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέ-
δρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρ-
κεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.

Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή 
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την 
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς 
συνεδρίου.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Πα-
ρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συ-
νεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της 

3 Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυ-
μίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την 
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.

Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους 
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά 
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που 
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφι-
ακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.

Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του 
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου 
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη 
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν, 
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια 
και συνέπεια. 

Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ, 
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού 
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπου-
δές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά 
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή 
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών 
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθη-
ση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή 
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή, 
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του 
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά 
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και 
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημο-
νική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέ-
ους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το 
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε 
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας 
των νεοελληνικών σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική 
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προ-
σπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυ-
πώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμε-
τωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψη-
φιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα 
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.

Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά 
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία, 
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής 
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που 
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Βερολίνο, 29 Aπριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ
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Η ελληνική εθνεγερσία στον ισπανικό Τύπο (1821-1830).
Μια εισαγωγική μελέτη

Dimitris Miguel Morfakidis Motos *

Διάφορες μελέτες από τα μέσα του 20ού αι. για τον, επί αρκετό και-
ρό αγνοημένο από την ιστοριογραφία, ισπανικό φιλελληνισμό1, 
επέτρεψαν να επιβεβαιωθεί τόσο η ύπαρξή του όσο και ο χαρακτή-
ρας του. Υπό το πρίσμα αυτό, αν και η συμμετοχή του ισπανικού 
κράτους στα συμβάντα της ελληνικής επανάστασης (1821-1830) 
ήταν ανύπαρκτη, υπήρξαν πολιτικοί που στήριξαν τους εξεγερ-
θέντες ΄Ελληνες, ενώ στις τάξεις των φιλελευθέρων η συμπάθεια 
για την επανάσταση υπήρξε ομόφωνη. Οι εκδηλώσεις συμπάθει-
ας τεκμηριώνονται περισσότερο ανεπίσημα παρά επίσημα τόσο 
στον διπλωματικό όσο και στο λογοτεχνικό και στρατιωτικό το-
μέα. ΄Ομως το κλειδί για να γίνει κατανοητή η κρατική και κοι-
νωνική κινητικότητα στο εν λόγω εξωτερικό θέμα, όπως εξάλλου 
και σε πολλά άλλα, βρίσκεται στις συνιστώσες που επέβαλε στον 
εξωτερικό χώρο η εσωτερική πολιτική της χώρας και εδώ πρόκει-
ται για μια αδυναμία, που εμπεδόθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώ-
να και καθόρισε την υποτονικότητα του φιλελληνικού ισπανικού 
ρεύματος.

Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να αναφερθεί ότι ο φιλελευθερισμός 
στην Ισπανία είχε μια δύσκολη και μακρόχρονη ιστορική πορεία, 
δεδομένου ότι το πρώτο συνταγματικό νομοθετικό εγχείρημα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων του Κάδιξ (Cortes de Cádiz, 1810-
1814) ανατράπηκε απότομα από την απόλυτη μοναρχία του Φερ-
δινάνδου Ζ΄ (1814-1820), ενώ η Φιλελεύθερη Τριετία (Trienio 

1 Για τις μελέτες περί του ισπανικού φιλελληνισμού, βλ. τη βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση στο (Morfakidis Motos, 2015 υπό εκτύπωση).
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Liberal, 1820-1823)2 που ακολούθησε, ανατράπηκε εκ νέου από 
το αυταρχικό καθεστώς μέχρι το 1834, στη λεγόμενη Απεχθή Δε-
καετία (Década Ominosa). 

Τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται για την μη συμμετο-
χή της Ισπανίας στην ελληνική εθνεγερσία κατά τη διάρκεια της 
δύσκολης αυτής περιόδου, είναι δύο. Κατά πρώτο λόγο, η αναγκαι-
ότητα της διαρκούς προστασίας του φιλελεύθερου καθεστώτος 
στην Ισπανία, γεγονός που κατέστησε αδύνατη μια δραστήρια 
παρουσία στην ανατολική Ευρώπη, ιδίως την περίοδο αυτή, κατά 
την οποία στα υπερατλαντικά εδάφη της Ισπανικής Αυτοκρατο-
ρίας βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της χειραφέτησης 
των ισπανόφωνων λαών. Κατά δεύτερο λόγο, ο περιορισμός που 
επέβαλε το απολυταρχικό καθεστώς στη φιλελληνική έκφραση 
και δράση, με την δίωξη των φιλελευθέρων και την κατάργηση της 
ελευθερίας του Τύπου, που είχε ως αποτέλεσμα ο εντοπισμός των 
σχετικών πηγών να περιορίζεται κυρίως στην περίοδο της Φιλε-
λεύθερης Τριετίας, την οποία ακολουθεί ένα απογοητευτικό κενό 
στις πηγές, που αρχίζει να ανακάμπτει από το 1828 προς το τέλος 
πλέον της βασιλείας του Φερδινάνδου Ζ΄.

Με τον καθορισμό της φύσης του υπάρχοντος υλικού και της 
περιοδολόγησής του γίνεται επίσης αισθητή η έλλειψη ερευνητικής 
δραστηριότητας σε μία από τις βασικότερες πηγές ενημέρωσης 
της σύγχρονης ισπανικής κοινωνίας: τον γραπτό Τύπο, του οποίου 
η παραγωγή στο συγκεκριμένο θέμα προέρχεται από το εξωτερικό 
(χρονολόγια, Τύπος και διάφορες μονογραφίες). Οι βάσεις εργασίας 
για τη συγκεκριμένη έρευνα δείχνουν την ύπαρξη πληροφοριών σε 
άρθρα και χρονικά, αλλά και τον τρόπο και το πρίσμα κάτω από 
το οποίο γράφηκαν και διακινήθηκαν. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του 
πονήματος είναι να αποδείξει, μέσω μιας σύντομης παρουσίασης 
και ανάλυσης των πηγών, ότι ο ισπανικός Τύπος αποτελεί το κύριο 
μέσο διακίνησης της ενημέρωσης για την συγκεκριμένη φάση 
του Ανατολικού Ζητήματος. Συνεπώς, το αντικείμενο μελέτης θα 
είναι μια επιλογή δημοσιογραφικών φύλλων που εκδόθηκαν στη 
Μαδρίτη, στο Σαν Σεμπαστιάν και στη Μπαγιόν, μεταξύ του 1821 
και του 18303, έχοντας ως κριτήριο τον βαθμό της ποιότητας και 
της διακίνησής τους.

2 (Gil Novales, a, 19892).
3 Στην Estafeta de San Sebastián και στην La Estrella, περιλαμβάνονται διευρυμένα 

κείμενα μέχρι το 1834.
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Η διάδοση των ειδήσεων για την ελληνική επανάσταση στην 
Ισπανία

Κατά τη διάρκεια της Φιλελεύθερης Τριετίας παρατηρείται μια 
πραγματική “έκρηξη” στον ισπανικό Τύπο για την ελληνική επα-
νάσταση του 18214 γι΄αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των πηγών 
που εντοπίστηκαν προέρχονται από τη σύντομη αυτή χρονική πε-
ρίοδο. Αντιθέτως, στην τελευταία φάση του απολυταρχικού καθε-
στώτος οι πληροφορίες μειώθηκαν δραματικά και από το σύνολό 
τους ξεχωρίζουν μόνο κάποιοι τίτλοι, που φέρουν κυρίως την υπο-
γραφή του A. Lista. Οι τίτλοι των εφημερίδων της Τριετίας ταξι-
νομούνται χρονολογικά και σύμφωνα με την πολιτική τους ιδεο-
λογία σε: afrancesados (γαλλόφρονες), moderados (μετριοπαθείς) 
(συμπεριλαμβάνεται η “επίσημη” φιλοφερδινανδική της Γαλλίας), 
exaltados (ακραίες δογματικές) και φιλοαπολυταρχικές. Aκολού-
θως, παρατίθεται ο Τύπος της περιόδου του απολυταρχικού καθε-
στώτος, μη συμπεριλαμανομένου αυτού που εκδόθηκε στην εξο-
ρία, λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν για να ενταχθεί σ’ αυτή 
την ανακοίνωση. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης τα κρατικά δη-
μοσιεύματα Gaceta de Madrid και Diario de avisos de Madrid με την 
πρόθεση να γίνουν αντικείμενα μελέτης σε μελλοντικές εργασίες. 
Στο πλαίσιο του “Ελληνικού ζητήματος”, συμπεριλαμβάνονται και 
διάφορα προβλήματα που προέκυψαν στην Ανατολική Ευρώπη, 
άμεσα συνδεδεμένα και σημαντικά για την ελληνική ανεξαρτησία.

A. Αfrancesados (Γαλλόφρονα έντυπα)
- Η Miscelánea de comercio, política y literatura5 (01/06/1820 – 
24/09/1821), που συνέχισε την προηγούμενη ομώνυμη εφημερίδα 
διατηρώντας και την αρίθμησή της. Κύριος συντάκτης της ήταν ο F. 
J. de Burgos y Olmo6, που όμως την έκλεισε όταν άρχισε να διευθύ-
νει την El Imparcial. Είχε ευρύ κοινό και εκτός από την εθνική και 

4 (Fuentes Aragonés, Fernández Sebastián 2010, 60-67, 79); (Gil Novales, b, 1975, 
201-206); (Rubio Cremades, a, 1985, 429-446); (Rubio Cremades, b, 1985, 383-
414).

5 Miscelánea de comercio, política y literatura. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacio-
nal de España; (Morán Ortí 19962).

6 Francisco Javier de Burgos y Olmo (1778-1848). Συγγραφέας, μεταφραστής, δη-
μοσιογράφος και πολιτικός γαλλόφρονης ιδεολογίας. Είναι γνωστός από το ρόλο 
που διαδραμάτησε στην διοικητική διαίρεση της Ισπανίας του 1833, η οποία δια-
τηρείται σχεδόν ίδια μέχρι σήμερα.
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διεθνή ειδησεογραφία, στον τομέα “Noticias extranjeras” (“Εξω-
τερικές ειδήσεις”), συμπεριέλαβε πολιτικά, οικονομικά, ιστορικά, 
πολιτιστικά και λογοτεχνικά κείμενα. 
Αριθμ.: 

(1821). 415, 417, 419, 422, 424, 425, 429, 430, 432, 436-439, 
443, 444, 446, 449, 453, 454, 456, 461, 464, 465, 471, 473-476, 478, 
480, 481, 487-489, 491-495, 499-501, 503, 504, 507, 509, 513-517, 
519-566, 568-574.

- El Universal7 (Μαδρίτη, 13/07/1820 – 23/04/1823). Συνέχεια 
του El Universal Observador Español, υπήρξε μία από τις καλύτερες 
περιοδικές εκδόσεις υπό τη διεύθυνση του M. J. Narganes de Posada. 
΄Ηταν η μακροβιότερη γαλλόφρονη εφημερίδα και οι διαμάχες της 
τόσο με τις φιλελεύθερες τάξεις όσο και με τις αντιφιλελεύθερες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η φιλοσυνταγματική της στάση ήταν 
πιο κοντά στον Διαφωτισμό παρά στον Φιλελευθερισμό. Από τα 
περιεχόμενά της παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι στην σοβαρή 
ενημέρωση που παρέχει, εστιάζει την προσοχή στις ειδήσεις 
που αφορούν την Ευρώπη στο υπό τον τίτλο τμήμα “Noticias 
estrangeras” (“Ξένες ειδήσεις”) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο 
οπισθόφυλλο με τον τίτλο “Estracto de los periódicos estrangeros” 
(“Απόσπασμα από τις ξένες εφημερίδες”). Μαζί με το El Espectador, 
είναι το έντυπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες ειδήσεις από 
την Ανατολική Ευρώπη. 
Αριθμ.: 

 (1821). 91, 100, 103, 106, 107, 110, 112-114, 116-119, 121, 
124, 125, 128-130, 132-137, 139, 140, 143-147, 149-153, 156-177, 
179-189, 191-196, 198-202, 205-215, 217-238, 240, 241, 243-285, 
287, 289-317, 319-343, 345, 347-349, 351, 352, 354-357, 359, 360, 
362-365. 

(1822). 1-22, 24-29, 31-33, 35, 36, 39-41, 43, 44, 46-48, 51, 53-
55, 57-61, 63-67, 69, 71-74, 76-81, 85, 87-89, 92, 95-99, 102, 103, 
105-118, 121, 123, 127-130, 132, 134, 136, 137, 139, 142, 149-153, 
155, 158, 160, 162, 164-166, 168, 169, 171, 173, 176, 183-188, 191-
195, 197, 199-204, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 218, 221, 224-225, 

7 El Universal (Madrid. 1820). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España· 
(Cruz Seoane 1983, 99-100). Για τη συγκεκριμένη εφημερίδα, μεταξύ άλλων βλ. 
(Martínez de las Heras 2001, 401-418).
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227-230, 232-237, 239, 241, 244, 245, 247, 248, 250, 252-254, 259, 
260, 262, 263, 268, 270, 271, 275-279, 182, 285, 288, 293, 295, 297, 
307, 310, 312, 314, 319, 323, 324, 328, 332-335, 339, 343, 345, 346, 
354, 357, 359-361, 363, 364.

(1823). 1-4, 9, 10, 13, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 35, 39, 40, 43, 44, 50, 
54, 55, 59-61, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 99, 103, 106, 107.

- El Censor, periódico político y literario (Μαδρίτη, 05/08/1820 – 
13/07/1822). Για την ελληνική επανάσταση, τα κείμενα του A. 
Lista8 και του κύκλου του στην εν λόγω εφημερίδα, αλλά και σε 
άλλες επιλεχθείσες συντηρητικές εφημερίδες9, αποτελούν την 
καλύτερη ενημέρωση σε ποιότητα και ύφος στην Ισπανία.

B. Μoderados (μετριοπαθή έντυπα) 
Όσα πρoέρχονται από την παραγωγή του συντηρητικού Lista, 
δίνουν στην πραγματικότητα μια επιλεκτική εικόνα, δεδομένου 
ότι, αν και παρουσιάζουν μια πολύ μετριοπαθή στάση, δεν 
αποβάλλουν τελείως το φιλογαλλικό τους στίγμα:

- Gaceta de Bayona, periódico político, literario e industrial (Μπαγιόν 
[Γαλλία], 03/10/1828 – 16/08/1830). 

- Estafeta de San Sebastián, periódico político, literario e industrial 
(Σαν Σεμπαστιάν [Ισπανία], 01/11/1830 – 11/07/1831).

- La Estrella, periódico de política, literatura e industria (Μαδρίτη, 
22/10/1833 – 26/02/1834).

8 Ο Alberto Rodríguez de Lista y Aragón (1775-18481848), κινούμενος μεταξύ του 
φιλελελεύθερου και συντηρητικού χώρου, ανέπτυξε πολύπλευρη και σημαντική 
δραστηριότητα, και υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πεφωτισμένες πνευματι-
κές φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα στην Ισπανία. Αν και δεν δραστηριοποιήθηκε 
πολιτικά στην Φιλελεύθερη Τριετία, στο πλαίσιο της γαλλόφρονης τάσης, στην 
οποία ανήκε, ανέπτυξε μια αξιόλογη δημοσιογραφική δράση και μεταβλήθηκε σε 
σημαντικό φορέα διάδοσης ενός συντηρητισμού που ήταν κοντά στον γαλλικό 
δογματικό φιλελευθερισμό. Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται μερι-
κοί από του κορυφαίους εκπροσώπους του ισπανικού Ρομαντισμού, όπως οι P. 
de la Escosura y Morrogh, J. de Espronceda y Delgado, M. J. de Larra y Sánchez de 
Castro και E. de Ochoa y Montel.

9 Μια ολοκληρωμένη μελέτη για το δημοσιογραφικό φιλελληνικό έργο του Lista 
στις εφημερίδες El Censor, Gaceta de Bayona, Estafeta de San Sebastián και 
La Estrella, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω τίτλων και των άρθρων, βλ. 
(Morfakidis Motos, 2015 υπό εκτύπωση).
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Γ. Exaltados (Ακραία δογματικά έντυπα) 
- El Espectador10 (Μαδρίτη, 14/04/1821 – 31/03/1823) υπήρξε μία 
από τις πλέον εξέχουσες εφημερίδες της περιόδου, που έδρασε ως 
όργανο των μασόνων και των comuneros (ριζοσπαστικοί και αντι-
μοναρχικοί δημοκράτες). Ιδρύθηκε από τον E. San Miguel11 ακο-
λουθώντας το πρότυπο της λονδρέζικης εφημερίδας The Spectator 
και στους συντάκτες της συγκαταλέγονται οι F. Infante, R. M.ª de 
Acevedo (με το ψευδώνυμο El Momo) και P. J. Pidal12. Σε όλη του τη 
ζωή ο E. San Miguel διατήρησε μια συνταγματική και ακραία φιλε-
λεύθερη γραμμή, που μετριάστηκε με την υπουργοποίηση του μέ-
ντορά του. Η σύγχρονη ιδιοσυγκρασία του εντοπίζεται στη θεματι-
κή των πολιτικών, φιλοσοφικών, λογοτεχνικών και ηθικολογικών 
του κειμένων. Η λήξη της κυκλοφορίας της El Espectador συνδέε-
ται με το επικείμενο τέλος της Φιλελεύθερης Τριετίας. Πρόκειται 
για μία από τις εφημερίδες με την πιο πλούσια ειδησεογραφία σχε-
τικά με την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη, η οποία συμπε-
ριλήφθηκε στο σώμα της εφημερίδας υπό τους τίτλους “Noticias 
estrangeras” (“Εξωτερικές ειδήσεις”) και “Variedades” (“Διάφο-
ρα”), καθώς επίσης και ως “Estracto de periódicos” (“Απόσπασμα 
εφημερίδων”) / “Estracto de periódicos extranjeros” (“Απόσπασμα 
ξένων εφημερίδων”) / “Estracto de noticias estrangeras” (“Από-
σπασμα ξένης ειδησεογραφίας”). Πρέπει να τονιστεί ότι είναι η 
μοναδική που εισήγαγε ένα είδος χρονογραφήματος με τον τίτλο 
“Noticias de/del Oriente” (“Νέα από την Ανατολή/της Ανατολής”).
Αριθμ.: 

 (1821). 6-9, 13, 15, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 37, 39, 43, 46, 49, 
50, 53, 55, 56, 58-64, 67, 68, 70, 71, 73-82, 84, 86, 88, 90-92, 94-

10 El Espectador (Madrid. 1821). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
11 Evaristo Fernández San Miguel y Valledor (1785-1862). Στρατιωτικός, διανοού-

μενος και φιλελεύθερος πολιτευτής, είχε μια εξέχουσα παρουσία στον ισπανικό 
Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1808-1814) και στην εξέγερση του Rafael del Riego, 
που σήμανε την έναρξη της Φιλελεύθερης Τριετίας. Την τελευταία αυτή περίοδο 
διαδραματίστηκε η πιο έντονη πολιτική του δράση ενάντια στην επέμβαση της 
Ιεράς Συμμαχίας στην Ισπανία. Αργότερα υποστήριξε την μελλοντική βασίλισσα 
Ισαβέλλα Β΄ και εξακολούθησε να έχει πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα.

12 Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865). Αριστοκρατικής καταγωγής και μετρι-
οπαθούς φιλελεύθερης ιδεολογίας ιστορικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος, πο-
λιτικός και διπλωμάτης. Το όνομά του πήρε το περίφημο Σχέδιο Pidal του 1845, 
που ήταν η πρώτη προσπάθεια για τη ρύθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην 
Ισπανία.
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98, 101, 103-106, 108-111, 113-125, 127-133, 135-137, 139-148, 
150-176, 178, 180-189, 191-193, 195-197, 199-202, 204-205, 207, 
209-216, 218-220, 222, 224-227, 229, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 
248, 251, 256, 258.

(1822). 262, 263, 265, 269, 272, 279, 283, 286, 293, 297, 300, 
304, 307, 308, 311-316, 319-322, 324-327, 330, 334, 338, 339, 342, 
344, 346, 349, 354, 356, 357, 363, 364, 367, 372-374, 376, 377, 
381, 384, 388, 391, 393, 395, 398, 409, 416, 419, 423, 427, 430, 
433, 437, 443-447, 449, 451, 453, 455-457, 468, 469, 475, 476, 485, 
487, 490, 492, 493, 501, 502, 516, 520, 521, 524, 527, 530, 534, 
537, 540-542, 552-554, 557, 562, 563, 566, 568, 573, 581, 583, 585, 
590, 598, 602, 605, 612, 619, 621. 

(1823). 629, 633, 639, 645, 647, 648, 652, 653, 665, 715.

- El Zurriago13 (Μαδρίτη, 1821 – 1823) ήταν η πλέον δημοφιλής 
εφημερίδα και μαζί με την La Tercerola, εισήγαγε τον σατιρικό 
Τύπο στην Ισπανία και ήταν ο κύριος εκπρόσωπός του. Οι εκδότες 
της, και πιο εξέχοντες συντάκτες της, ήταν οι F. Megía Fernández-
Pacheco και B. Morales. Κυκλοφόρησε μια πρόσκαιρη έκδοση με 
ελλιπή χρονολόγηση των φύλλων της, που άσκησε σκληρή κριτική 
σε όσους δεν συστρατεύονταν με την ακραία ιδεολογία της. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποίησε έναν επιθετικό, ειρωνικό και καυστικό 
λόγο, γεγονός που της έφερε πολλές καταγγελίες και προσωπικές 
επιθέσεις. Με την αποχώρηση της κυβέρνησης της Μαδρίτης, το 
έργο της συνεχίστηκε από την εφημερίδα El Zurriago του Κάδιξ. 
Δεδομένου ότι τόσο η El Zurriago όσο και η La Tercerola έριξαν το 
βάρος αποκλειστικά στην εσωτερική πολιτική, σπανίζουν οι ξένες 
ειδήσεις και περιλαμβάνονται ελάχιστες και σύντομες αναφορές 
στα ελληνικά θέματα.
Αριθμ.: 

(1822). 43, 74. 
(1823). 83/84, 85, 86/87/88/89.

- La Tercerola14 (Μαδρίτη, 1822). Ήταν η συνέχεια της El Zurriago, 
número intermedio, η οποία συνεργάστηκε με αυτήν, ενώ ταυ-

13 El Zurriago (Madrid. 1821). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España· 
(Cruz Seoane 1983, 108-113)· (Zavala Zapata 1972, 7-38).

14 (Cruz Seoane 1983, 112-113)· (Gil Novales, c, 1972, 165-184)· (Zavala Zapata 
1972, 14-15).
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τόχρονα μιμούνταν την έκδοση και το περιεχόμενό της. Μεταξύ 
των συντακτών της ήταν οι A. Lescura και ο F. Megía Fernández-
Pacheco. Χωρίς ημερομηνίες και με ελάχιστα εκδοθέντα φύλλα, η 
αποστολή της και η γλώσσα που χρησιμοποίησε είναι πολύ κοντι-
νές σ΄αυτές της ομοϊδεάτισσάς της, El Zurriago.
Αριθμ.: 17, 22. 

Δ. Ο φιλοαπολυταρχικός Τύπος
- El Restaurador15 (Μαδρίτη, 01/07/1823 – 31/01/1824). Αν και 
δεν μπορούμε να μιλήσουμε, υπό τη στενή έννοια του όρου, για 
πολιτικό φιλοαπολυταρχικό Τύπο κατά τη Φιλελεύθερη Τριε-
τία, πρόκειται για τη σημαντικότερη εφημερίδα αυτής της τάσης 
(μαζί με την El Procurador general del rey και την Diario Realista de 
Madrid) και, ουσιαστικά, για τη μοναδική στον χώρο της, που περι-
λαμβάνει ειδήσεις για τις εχθροπραξίες στην Ανατολή, στον Τομέα 
“Noticias estrangeras” (“Ξένες ειδήσεις”). Το σύνολο του εν λόγω 
Τύπου απολάμβανε την κρυφή χρηματοδότηση του Φερδινάνδου 
Ζ΄ και είχε ως σκοπό να καταγγέλλει και να επιτίθεται στην φιλε-
λεύθερη κυβέρνηση με ύφος άκρως αντιδραστικό και βίαιο. Την 
διηύθυνε ο ιερωμένος M. Martínez Ferro και κυκλοφορούσε κάθε 
Τρίτη και Κυριακή. Περιείχε πολιτικά και εκκλησιαστικά δογματι-
κά κείμενα, και συμπεριλάμβανε έναν τομέα εθνικών ειδήσεων και 
έναν εσωτερικών, αν και επικεντρωνόταν κυρίως στα πολιτικά και 
στρατιωτικά δρώμενα της Ισπανίας μετά την ξένη φιλοβασιλική 
στρατιωτική επέμβαση, γνωστή ως Οι Εκατό Χιλιάδες Υιοί του Αγί-
ου Λουδοβίκου (los Cien Mil Hijos de San Luis). Σταμάτησε να εκ-
δίδεται μετά την γενική απαγόρευση του Τύπου από το διάταγμα 
της 30ής Ιανουαρίου 1824.
Αριθμ.: 

(1823). 10, 20, 25, 26, 32, 34, 38, 49, 50, 52, 56, 63, 66, 67, 74, 
87, 91, 92, 97-99, 104, 105, 110, 114, 119, 126, 128, 134, 141, 142, 
147-149, 157.

(1824). 2-5, 7, 18, 23, 24. 

15 El Restaurador (Madrid). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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E. Έντυπα στα χρόνια της Απεχθούς Δεκαετίας 
- Η El Duende Satírico del Día16 (Μαδρίτη, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 
1828) υπήρξε η πρώτη δημοσιογραφική προσπάθεια του M. J. de 
Larra y Sánchez de Castro17 στο πλαίσιο του δειλού ανοίγματος της 
λογοκρισίας του απολυταρχικού καθεστώτος της Απεχθούς Δεκαε-
τίας, αν και ο συγγραφέας δεν έδωσε την απαραίτητη σημασία στο 
εγχείρημα. Ακολουθώντας το πρότυπο της αγγλικής The Spectator, 
επικεντρώθηκε σε ηθογραφικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα συμπε-
ριέλαβε και κριτική λογοτεχνίας και θεάτρου. Απαλλαγμένο από 
τον πολιτικό χαρακτήρα, παρά την έκδηλη μεταρρυθμιστική του 
βούληση, η έντονη σαρκαστική της διάθεση επικράτησε στα πέ-
ντε τεύχη που εκδόθηκαν, ενώ συχνά ήρθε σε ρήξη με την Correo 
literario y mercantil. 
Αριθμ.: 

(1828). 1, 4, 5.

- Η Correo literario y mercantil18 (ΜΑδρίτη, 14/07 – 31/12/1828) 
ιδρύθηκε από τον J. M. Carnerero, έχοντας στη σύνταξη τους J. 
López Peñalver, M. Bretón de los Herreros και M. de Rementería y 
Fica, και με τις συνεργασίες των M. Casal y Aguado, και V. Maturana 
y Vázquez. Κατά τη διάρκεια της πορείας του κράτησε δουλοπρεπή 
στάση, ενώ η συχνότητα της έκδοσής της κυμάνθηκε ανάλογα με 
τις περιστάσεις. Συμπεριέλαβε ειδήσεις και λογοτεχνικά, ιστορικά, 
οικονομικά και ηθογραφικά θέματα, χωρίς όμως να μπει σε πολιτι-
κά ζητήματα. Οι ειδήσεις και τα άρθρα είναι ποιοτικά τα καλύτερα 
του Τύπου αυτού του είδους.
Αριθμ.: 

(1828). 3, 4, 9, 13, 17, 22, 26, 27, 32, 34, 37, 40, 47, 49-51, 53-55, 
57, 59, 60, 64, 65, 67-70, 72-74.

Με την πρόθεση να εμβαθύνουμε σε προσεχείς εργασίες τη μελέτη 
των πηγών που παρουσιάζουμε, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι την 
περίοδο 1821-1823 η ισπανική κοινή γνώμη είχε στη διάθεσή της 

16 El Duende satírico del día. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España (La-
rra y Sánchez de Castro 199715, 39-42).

17 Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (1809-1837). Συγγραφέας, δημοσιο-
γράφος και πολιτικός, θεωρείται ένας από τους κύριους εκπροσώπους του ισπα-
νικού Ρομαντισμού.

18 El Correo literario y mercantil. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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την ίδια ποιοτική και εκτενή ενημέρωση με την υπόλοιπη Ευρώ-
πη της εποχής για τα γεγονότα που ακολούθησαν την έναρξη της 
ελληνικής εθνεγερσίας. Αντιθέτως, παρατηρείται μια σημαντική 
άγνοια για τα συμβάντα της περιόδου 1823-1827. 

Την περίοδο κατά την οποία υπήρχε καλή γνώση του θέματος 
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στον τρόπο και την έκταση 
της παρουσίασης των γεγονότων από το σύνολο του ισπανικού 
Τύπου. Γίνεται λοιπόν διακριτό το γεγονός ότι οι τίτλοι των γαλλο-
φρόνων και μετριοπαθών εφημερίδων περιείχαν ευρεία και σε βά-
θος ενημέρωση για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Από αυτές, η El Censor 
αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα της φιλελεύθερης ισπανικής 
θεώρησης για την εξέγερση των Ελλήνων, λόγω της θεμελιωμέ-
νης ανάλυσης και κριτικής της. Στον χώρο του πλέον ακραίου δογ-
ματικού φιλελευθερισμού, η El Espectador καθιερώνεται ως ένα 
από τα αποτελεσματικότερα μέσα της εποχής για τα θέματα της 
Ανατολής, ενώ το ρεπερτόριο του απολυταρχισμού δεν δίνει προ-
σοχή σε ό,τι δεν ανταποκρίνεται στα πολιτικά και δογματικά του 
ενδιαφέροντα, με εξαίρεση τη μετωπική σύγκρουσή του με τους 
ισπανικούς φιλελεύθερους κύκλους. Η κυκλοφορία και η ποιότη-
τά του υστερούσαν κατά πολύ από τον φιλελεύθερο Τύπο, ενώ ο 
αντιδραστικός Τύπος με επικεφαλής την El Restaurador μετά βίας 
θίγει το θέμα που μας απασχολεί. ́ Ομως διακρίνεται κυρίως ο αριθ. 
105, όπου εμβαθύνεται το θέμα και όπου εκφράζεται μια πολιτική 
γνώμη. Διαφαίνεται η αντίθεση στην ελληνική επανάσταση που 
υποβαθμίζεται στο ίδιο επίπεδο με τα επαναστατικά γεγονότα της 
Ισπανίας, της Νάπολης και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της 
Απεχθούς Δεκαετίας, οι πηγές προέρχονται με βεβαιότητα κυρίως 
από τις επίσημες εφημερίδες και τους λείπει ο πολιτικός χαρακτή-
ρας, αντανακλώντας το μέγεθος της ελλιπούς γνώσης που διέθετε 
για το θέμα η ισπανική κοινωνία σ΄αυτή την περίοδο.

Η βασική πηγή από την οποία αντλεί ο ισπανικός Τύπος τις πλη-
ροφορίες είναι οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, δεδομένης της έλλειψης 
ανταποκριτών και διπλωματικών, στρατιωτικών και εμπορικών 
επαφών όχι μόνο στον κεντροευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο, 
αλλά και γενικά στο εξωτερικό εξαιτίας της ταραχώδους και αστα-
θούς αυτής περιόδου. Σχεδόν όλα τα ισπανικά μέσα στηρίχθηκαν 
σε αγγλικούς, γαλλικούς, αυστριακούς και γερμανικούς τίτλους, 
αν και ο αριθμός των εθνικοτήτων είναι μεγαλύτερος και ευρύτε-
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ρου ιδεολογικού προσανατολισμού. Οι πολιτικές και ιδεολογικές 
τάσεις καθενός από αυτούς δείχνουν με εντυπωσιακό τρόπο την 
ποιότητα και την εγκυρότητα των κειμένων τους, καθώς και τις 
διαφορές, διαμάχες και αντιφάσεις που προέκυπταν μεταξύ τους 
και που, πολλές φορές, εύστοχα αντιπαραθέτουν και σχολιάζουν 
τα ισπανικά μέσα. 

Η στάση των εφημερίδων αυτών για τα ελληνικά δρώμενα με-
ταβάλλεται ανάλογα με το κράτος και το πολιτικό πλαίσιο στο 
οποίο εκδιδόταν, αν και γίνεται εύκολα αντιληπτό το φιλελληνι-
κό κλίμα που επικρατούσε στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, μετά 
τους ναπολεόντειους πολέμους η επίσημη στάση της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας ήταν αντίθετη προς τους εξεγερθέντες, τόσο εξαιτίας 
της πολιτικής που ακολούθησε η Ιερά Συμμαχία όσο και των δια-
φορών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Παρά ταύτα, οι ειδήσεις της επανάστασης έφτασαν 
εξαρχής στον Τύπο και σύντομα πολλές εφημερίδες υιοθέτησαν 
μια εμφανώς θετική στάση για μια ευρωπαϊκή επέμβαση με σκοπό 
την επίλυση των ελληνικών προβλημάτων. Στη συνέχεια παρατί-
θεται ένας κατάλογος των κύριων δημοσιογραφικών τίτλων που 
αναφέρονται στα ισπανικά δημοσιεύματα.

A. Βρετανικός Τύπος19

Οι αγγλικές μαζί με τις γερμανικές εφημερίδες πιθανότατα 
αποτέλεσαν την πλέον αμερόληπτη και ποιοτική δημοσιογραφική 
πηγή για το θέμα και μετατράπηκαν σε εκφραστές μιας άκρως 
φιλελληνικής διανόησης και κοινής γνώμης και σε μια δυναμική 
ομάδα πίεσης υπέρ της ένοπλης επέμβασης. 

- The Morning Chronicle (Λονδίνο, 1770-1862). Εμφανίστηκε ως 
ο κύριος εκφραστής whig και ο πολιτικός του προσανατολισμός 
άλλαξε αρκετές φορές όσο διήρκεσε η έκδοσή του. 

- The Morning Post (Λονδίνο, 1772-1937), που την περίοδο αυτή 
πέρασε στην ιδιοκτησία της The Daily Telegraph, ήταν αρχικά μια 
εφημερίδα whig έως ότου το 1795 μετατράπηκε σε συντηρητικό 
μέσο επικοινωνίας.

- The Morning Herald (Λονδίνο, 1780-1869). Σε αντιπαράθεση με 

19 (Brake y Demoor 2009)· (Lake 1984)· (Williams 2009).
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την The Morning Post, ιδρύθηκε από τον H. B. Dudley, τέως εκδότη 
από αυτή την τελευταία εφημερίδα και υπήρξε μία από τις πρώτες 
εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον αρχικό φιλελεύθερο 
προσανατολισμό της υιοθέτησε στη συνέχεια μια συντηρητική 
γραμμή.

- The Times (Λονδίνο, 1785-σήμερα) αποτελεί ένα από τα πλέον 
κλασικά σημεία αναφοράς της βρετανικής δημοσιογραφίας. Ο 
μετριοπαθής της χαρακτήρας και η προσφορά της στην πολιτική 
ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίστηκε κατά τη διάρ-
κεια μεγάλου μέρους της ύπαρξής της χάρη στην εκδοτική της ποι-
ότητα. 

- The Courier & Advertiser (Νταντί [Σκωτία], 1801-σήμερα). Γνω-
στή απλώς ως The Courier, χαρακτηρίζεται ως εφημερίδα μετριο-
παθούς προσανατολισμού. 

 - The British Monitor (Λονδίνο, 1818-1825). Ιδρύθηκε από τον αγ-
γλο-γάλλο αντι-ιακωβίνο και αντιβοναπαρτιστή δημοσιογράφο L. 
Goldsmith. 

- The Sunday Times (Λονδίνο, 1821-σήμερα). Ιδρύθηκε ανεξάρτητα 
από την The Times ως κυριακάτικη κεντρο-δεξιά εφημερίδα.

B. Γαλλικός Τύπος20

Στη μεγάλη εκδοτική παραγωγή εφημερίδων και περιοδικών κατά 
τη διάρκεια της Παλινόρθωσης (1814-1830) στη Γαλλία, οι φιλε-
λεύθερες εφημερίδες έδειχναν μεγάλη συμπάθεια προς την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821. Σε γενικές γραμμές, αυτή η υποστή-
ριξη παρατηρείται στους πλέον φιλελεύθερους κύκλους και στον 
δογματικό φιλελευθερισμό, αλλά και σε προσωπικότητες ακραίας 
μοναρχικής ιδεολογίας, όπως ο F.-R. de Chateaubriand, που βασί-
ζεται στις αρχές του φιλελεύθερου δόγματος ή στις συντηρητικές 
και θρησκευτικές αξίες. Το γαλλικό ενδιαφέρον για το ελληνικό ζή-
τημα προωθήθηκε ακόμη και στον γαλλόφωνο Τύπο της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, όπως δείχνει η περίπτωση της Le Spectateur 
oriental (1821-1827), που εκδιδόταν στη Σμύρνη και που αντανα-
κλάται στα ισπανικά μέσα. 

20 (Dimakis, a, 1968)· (Dimakis, b, 1976)· (Dimopoulos 1962)· (Granges 1907)· 
(Kalifa 2011)· (Tabaki-Iona 1993).
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- La Gazette de France (Παρίσι, 1631-1915). Ιδρύθηκε υπό την αιγί-
δα του καρδηνάλιου Richelieu, είχε εξαίρετη ποιότητα, επικέντρω-
θηκε σε πολιτικά και διπλωματικά θέματα. και εκδηλώθηκε ανοι-
χτά ως φιλοβασιλική κατά τη διάρκεια της Παλινόρθωσης. 

- Journal de Paris (Παρίσι, 1777-1840). ΄Ηταν η πρώτη γαλλική 
εφημερίδα και βασίστηκε στο πρότυπο της London Evening Post. 
Αργότερα μετατράπηκε σε επίσημο εκπρόσωπο της κυβέρνησης 
του Καρόλου Ι΄.

- Journal des débats politiques et littéraires (Παρίσι, 1789-1944). 
Υιοθέτησε μια συντηρητική γραμμή στην περίοδο της Παλινόρ-
θωσης, ενώ στη βασιλεία του Καρόλου Ι΄ στήριξε τις θέσεις του 
δογματικού φιλελευθερισμού. ΄Ηταν η εφημερίδα μεγαλύτερης 
κυκλοφορίας στη Γαλλία της Παλινόρθωσης και της Ιουλιανής Μο-
ναρχίας.

- Le Journal du Commerce (Παρίσι, 1794-1848). Φιλελεύθερη και 
μετριοπαθής, ήταν κυρίως οικονομική και πολιτική εφημερίδα. 

- La Quotidienne (Παρίσι, 1815-1847). ΄Ακρως μοναρχική εφημερί-
δα που εξέδωσε ο δημοσιογράφος J.-F. Michaud.

- Le Drapeau Blanc (1819-1827). Μία από τις πλέον αδιάλλακτες 
φιλοβασιλικές εφημερίδες η οποία σε όλη τη διάρκεια της κυκλο-
φορίας της δέχτηκε διάφορες αλλαγές στη σύνταξή της και στον 
πολιτικό της προσανατολισμό. 

- Le Courrier français (Παρίσι, 1819-1851). Εκπρόσωπος του δογ-
ματικού φιλελευθερισμού. Μεταξύ των ιδρυτών της βρίσκονται οι 
P.-P. Royer-Collard, ο F. Guizot, ο D. Dufour, βαρώνος του Pradt, και 
ο H.-B. Constant de Rebecque.

- Le Constitutionnel, journal du commerce, politique et littéraire 
(Παρίσι, 1815-1914). Η κατ΄εξοχήν φιλελεύθερη εφημερίδα της 
Παλινόρθωσης, μεταξύ των εκδοτών της περιλαμβάνονται οι A. 
Thiers και D. Dufour.

- L’Étoile, journal du soir (Παρίσι, 1820-1827). Υπήρξε κυβερνητικό 
όργανο χαμηλής ποιότητας. 

- Le Pilote (Παρίσι, 1821-1827). Φιλελεύθερη εφημερίδα περιορι-
σμένης κυκλοφορίας.
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Γ. Γερμανόφωνος Τύπος21 

Το γερμανικό θεωρείται το αρχαιότερο και πλέον δραστήριο κί-
νημα. Στα διάφορα γερμανικά κράτη ο Τύπος χρησιμοποιήθηκε 
εξ αρχής ως βάση των εκδηλώσεων στήριξης που έδωσαν στους 
΄Ελληνες η διανόηση και η κοινή γνώμη. Σε γενικές γραμμές, η κινη-
τοποίηση αυτή αναπτύχθηκε ενάντια στη λογοκρισία των μέσων, 
η οποία στο Βασίλειο της Βαυαρίας υποχώρησε με την άνοδο στο 
θρόνο του Λουδοβίκου Α΄ (1825-1848), ενθουσιώδη φιλέλληνα, 
και ταυτόχρονα εμφανίστηκε και στην Πρωσία, αν και ήταν μέλος 
της Ιεράς Συμμαχίας. Δεν συνέβη το ίδιο στην Αυστριακή Αυτο-
κρατορία, όπου ο φόβος για την επανάσταση (ειδικά για το κίνημα 
των καρμπονάρων) προκάλεσε επίσημες κριτικές για τα γεγονότα 
στα Βαλκάνια και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις φιλελληνικές εκ-
δηλώσεις.

- Frankfurter Zeitung (Φραγκφούρτη, 1856-1943). Θεωρείται μία 
από τις παλαιότερες εφημερίδες της Γερμανίας και συγκροτήθηκε 
αρχικά με βάση την αστική φιλελεύθερη ιδεολογία. 

- Allgemeine Zeitung (Τύμπιγκεν, Στουτγκάρδη, Ουλμ, Άου-
γκσμπουργκ και Μόναχο, 1798-1929). Φιλελεύθερου προσανα-
τολισμού, υπήρξε η πλέον ποιοτική γερμανική εφημερίδα του 20ού 
αιώνα με ένα σημαντικό σώμα ανταποκριτών στο εξωτερικό.

- Neckar-Zeitung (Χαϊλμπρόν, 1861-1934). Ήταν επαρχιακή εφημε-
ρίδα συντηρητικής απόκλισης.

- Wiener Zeitung22 (Βιέννη, 1703-σήμερα). Θεωρείται ως μία από 
τις παλαιότερες εφημερίδες του κόσμου. Από το 1812 μετατράπη-
κε σε επίσημο κυβερνητικό όργανο. 

- Der Oesterreichische Beobachter23 (Βιέννη, 1810-1849). Κρατική 
εφημερίδα. 

21 (Stöber 2005).
22 Wiener Zeitung: österreichische Tageszeitung seit 1703. Österreichische National-

bibliothek.
23 Der Oesterreichische Beobachter. Österreichische Nationalbibliothek.
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Η προέλευση των ειδήσεων 

Οι ειδήσεις προέρχονται γενικά από έναν μεγάλο αριθμό πόλεων 
της Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αφρικής. Οι πλέον συχνές είναι οι 
γερμανικές και οι οθωμανικές, καθώς και το Λονδίνο, το Παρίσι και 
η Οδησσός. Η ταξινόμηση του καταλόγου που ακολουθεί γίνεται 
βάσει της θέσης των πόλεων στις διαφορετικές κρατικές οντότη-
τες της εποχής: 

- Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανική Αυτοκρατορία: Λονδίνο, Γι-
βραλτάρ, Μάλτα, Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζά-
κυνθος.

- Γαλλία: Παρίσι.
- Γερμανική Συνομοσπονδία (συμπεριλαμβανομένης της Πρωσί-

ας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας): Αμβούργο, Βερολίνο, Λει-
ψία, Λεόπολις, Πόζναν, Άαχεν, Άουγκσμπουργκ, Ασάφενμπουργκ, 
Μπαϊρόιτ, Ντάρμστατ, Βόννη, Φραγκφούρτη24, Χαϊδελβέργη, 
Στουτγκάρδη, Ουλμ, Μόναχο, Νυρεμβέργη, Μάιντς, Λιντς, Βιέννη, 
Τεργέστη, Βενετία, Βερόνα, Ραγκούσα, Βιδίνιο, Σιμπίου, Τσέρνο-
βιτς, Βρόντη.

- Ρωσική Αυτοκρατορία: Αγία Πετρούπολη, Βαρσοβία, Οδησσός, 
Ιάσιο, Κροστάνδη, Οτσακόβ, Κισινάου.

- Οθωμανική Αυτοκρατορία: Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Κό-
ρινθος, Χίος, Μυτιλήνη, Χανιά, Λάρνακα, Βουκουρέστι, Κάιρο, Αλε-
ξάνδρεια, Τύνιδα, Βαγδάτη, Μπρασόβ, Σεμλίνο.

- Παπικά κράτη: Αγκώνα.
- Μεγάλο Δουκάτο της Τοσκάνης: Λιβόρνο.
- Δανία: Κοπεγχάγη.
- Ελβετική Συνομοσπονδία: Βασιλεία, Γενεύη.
- Κάτω Χώρες: Βρυξέλλες.
- Πορτογαλλία: Λισαβόνα.
Η σχετική με την Ελλάδα ενημέρωση βρίσκεται συνήθως στο 

τμήμα του σώματος των εφημερίδων, στο οποίο παρατίθενται οι 
ξένες ειδήσεις, υπό τους τίτλους “Ελληνικές επαρχίες”, “Ελληνικά 

24 Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τη Φραγκφούρτη επί του Μάιν, υπάρχει 
επίσης η πιθανότητα της πόλης της Φραγκφούρτη επί του Όντερ.
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νησιά”, “Νησιά του Αρχιπελάγους” ή, απλά, “Το Αρχιπέλαγος”, ενώ 
οι ελληνικοί πληθυσμοί αναφέρονται ως ΄Ελληνες, Μακεδόνες, 
Υδραίοι, Ψαριανοί, Λακεδαιμόνιοι, Σουλιώτες, Σφακιανοί, Ηπειρώ-
τες ή Μανιάτες. Συγκεκριμένα, ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτη-
σίας αναφέρεται με διάφορους επαναλαμβανόμενους τρόπους:

- “Acontecimientos de Moldavia y Valaquia” (“Γεγονότα της Μολ-
δαβίας και Βλαχίας”)

- “Turbulencias de la Valaquia y la Moldavia” (“Ταραχές στη Βλα-
χία και Μολδαβία”)

- “Turbulencias en la Turquía europea” (“Ταραχές στην Ευρωπαϊκή 
Τουρκία”)

- “Alborotos de la Grecia” (“Φασαρίες στην Ελλάδα”)
- “Insurrección de la Grecia” (“Ελληνική εξέγερση”)
- “Asuntos de/de la Grecia” (“Ελληνικές υποθέσεις”)
- “Noticias de/de la Grecia” (“Ειδήσεις από την Ελλάδα”)
- “Negocios de la Grecia” (“Ελληνικές υποθέσεις”)
- “Negocios del Peloponeso” (“Πελοπονησιακές υποθέσεις”)

Πέρα όμως από το ελληνικό ζήτημα, η γενική πορεία του Ανατολικού 
Ζητήματος αναφέρεται επίσης ως:

- “Asuntos de Turquía” (“Τουρκικά ζητήματα”).
- “Negocios de Turquía” (“Τουρκικές υποθέσεις”)
- “Asuntos del Oriente” (“Ανατολικά Ζητήματα”)
- “Negocios del Oriente” (“Υποθέσεις της Ανατολής”)
- “Noticias de/del Oriente” (“Ειδήσεις από την Ανατολή”)
- “Guerra del/en el Oriente/en el Oriente de Europa” (“Πόλεμος 

στην Ανατολή / στην Ανατολική Ευρώπη”)
Οι γεωγραφικοί χώροι, οι ιστορικές ελληνικές επαρχίες και οι 

οικισμοί είναι ιδιαίτερα πολυπληθείς, ώστε, εκτός από αρχαίες το-
ποθεσίες ευρύτερα γνωστές στη Δυτική Ευρώπη από την κλασι-
κή αρχαιότητα (Πελοπόννησος, Αχαΐα, ΄Αργος, Κόρινθος, Αρκαδία, 
Αττική, Αθήνα, Σαλαμίνα, Θήβα, Μακεδονία, Κασσάνδρα, Φάρσα-
λα, Λάρισα, Ρόδος, Ιθάκη), συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλες της 
ύστερης αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (Αδριανούπολη, Ιωάννι-
να, Σέρρες, Δράμα, Κρήτη, Άγιον ΄Ορος) ή και νεότερες (Καλαμάτα, 
Γαλαξείδι, Ηγουμενίτσα, Καλάβρυτα, Κατοχή, Μεσολόγγι (γνωστό-
τατο στη Δύση από τις διαδοχικές πολιορκίες), Ναύπλιο, Ορφάνι, 
Πρέβεζα, Βόλος, Λάρνακα).
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Τέλος, η περιοδολόγηση των πηγών γίνεται κυρίως με βάση τις 
κινητοποιήσεις στις αρχές των συγκρούσεων μέχρι τον Απρίλιο 
του 1823 και στη συνέχεια με τη σχηματοποίηση του ελληνικού 
κράτους και την αναγνώρισή του μεταξύ του 1828 και του 1830. 
Αναφέρονται συνεχώς πολλές προσωπικότητες της επανάστασης 
(κυβερνήτες, στρατιωτικοί, οπλαρχηγοί, θρησκευτικές αρχές), με-
ταξύ των οποίων οι αδελφοί A. K. και Δ. Υψηλάντης, οι αδελφοί Y. 
και A. Καντακουζηνοί, Θ. Κολοκοτρώνης, Π. Μαυρομιχάλης, ο βλά-
χος οπλαρχηγός T. Βλαδιμηρέσκου και ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄. 
Αναφέρεται επίσης ο Ι. Καποδίστριας στις διάφορες πολιτικές του 
θέσεις και πολύ σπάνια η ηρωίδα της επανάστασης Λ. Μπουμπου-
λίνα. 

Συμπερασματικά, αυτή η αρχική μελέτη διαψεύδει την υποτιθέ-
μενη άγνοια που κυριαρχούσε στην Ισπανία για την έναρξη της ελ-
ληνικής επανάστασης και για τα πρώτα γεγονότα, τις επιστρατεύ-
σεις ή τις προσωπικότητες της περιόδου 1821-1823. Φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται επίσης, με εξαίρεση τη δράση των εξόριστων φι-
λελευθέρων, η έλλειψη πληροφοριών και ειδήσεων μέχρι το 1828.
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τα και συγκριτολογικές προσεγγίσεις

Andreas N. Michalopoulos: Translating and interpreting Ovid’s 
Heroides in 19th century Greece: Philippos Ioannou and his 
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νηπτική ενσωμάτωση της πολιτικοοικονομικής ελλαδικής 
κρίσης   ...........................................................................................   97

Κ. Γ. Κασίνης: Η νεοελληνική βορειομανία: η ρήξη με το 
ρομαντικό παρελθόν   .................................................................   119
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πεζογραφία της Ι. Μπουραζοπούλου   .....................................   593
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ματικού δραματικού λόγου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 
και της πρώτης Μεταπολίτευσης (1967-1981)   ......................   167

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ritsatou_konstantina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ritsatou_konstantina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kondyli_georgia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kondyli_georgia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karra_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karra_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mathioudaki_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mathioudaki_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palaiologou_christina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palaiologou_christina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lopez-recio_virginia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lopez-recio_virginia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf


6.2. Δραματουργικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου
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Kαλλιόπη Εξάρχου: Δημήτρης Δημητριάδης: Η «Υπερλογο-
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Μαρία Ακριτίδου: Οι νεοελληνικές σπουδές μπροστά στην 
ψηφιακή πραγματικότητα. Η ανάπτυξη ψηφιακού σώματος 
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Ρομίνα Τσακίρη: Consistency and rupture in punishments in 
Crete under the Venetian rule (13th – 17th century)   ............   185

Tatiana Markaki: Cultural transfers and social ruptures in 
Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seven-
teenth-century Candia   ..............................................................   207

Όυρανία Καραγιάννη: Η οικογένεια Λοράντου και η διαδρομή 
της από τον Χάνδακα στη Βενετία: μια περίπτωση διαπο-
λιτισμικής τεκμηρίωσης του οικογενειακού και υλικού τους 
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Νικόλαος Μάμαλης: Η μουσική πρόσληψη της Ορέστειας του 
1903 στο Βασιλικό Θέατρο   ......................................................   553

Alexandros Charkiolakis: Το Ωδείο Αθηνών ως καθοριστικός 
φορέας πολιτισμικής διαμόρφωσης   .......................................   571
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Χρήστος Δερμεντζόπουλος: Place, memory and tradition in 
contemporary Greek cinema just before the crisis   .................   645

María Eugenia De la Nuez Pérez: L’image de la Grèce et du 
Japon dans les premières expositions universelles (1851-
1910): changement ou continuité?   ..........................................   653

Evi Baniotopoulou, Efthymia Lydia Roupakia, Eleni Sideri: 
Locating Belonging, Refiguring Space: Mediterranean cros-
sings and the 4th Thessaloniki Biennale of Contemporary art   667

Vera Mystaka: Continuities and dis-continuities in the work of 
Jannis Kounellis   .........................................................................   679
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