Σύνδεσμος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ιστορία των Νέων Ελλήνων. Από το 1400c έως το 1820
Παρουσίαση του ομότιτλου βιβλίου και διάλεξη για το
Το γίγνεσθαι του Νέου Ελληνισμού
από τον κ. Πέτρο Πιζάνια.
Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Παρασκευή 12η Μαϊου, 6:30μμ-8:30μμ,
Κτήμα Συγγρού, ΑΝΑΒΡΥΤΑ, κτήριο ΠΥΡΓΟΣ, Μαρούσι

Λίγα λόγια για το θέμα
Ποιοι ήταν οι «Νέοι Έλληνες»; Πως εμφανίστηκαν
και πως σχηματίστηκε ιστορικά το φαινόμενο το
οποίο ορίζουμε ως «Νέο Ελληνισμό»; Μέσα από
ποιες ιστορικές διαδικασίες διαφοροποιήθηκαν οι
Νέοι Έλληνες από το οθωμανικό σύστημα
κυριαρχίας και ταυτοχρόνως ξεχώρισαν από τις
υπόλοιπες βαλκανικές εθνοπολιτισμικές ομάδες;
Η διάλεξη θα αναφερθεί στην
πορεία γέννησης και διαμόρφωσης
ποικίλων κοινωνικών ομάδων και
πληθυσμών,
οι
οποίοι
-με
διαφορετικές ιστορικές διαδικασίεςδιαμόρφωσαν τον Νέο Ελληνισμό.
Το γενικό πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται
κάθε
επιμέρους
ανάλυση είναι οι σχέσεις μεταξύ
Ελλήνων υποτελών, Οθωμανών
κυρίαρχων και Ευρωπαίων, στις
εκάστοτε ιστορικές εκδηλώσεις
τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι Νέοι
Έλληνες διαμορφώθηκαν ιστορικά
με αλλεπάλληλες διαφοροποιήσεις
από το οθωμανικό πλαίσιο, χωρίς να διαθέτουν
μεταξύ τους ομοιογενή χαρακτηριστικά εξαρχής. Θα
αναλυθούν
οι
μορφές
διαφοροποιήσεων
κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές, ευρύτερα
πολιτισμικές- για κάθε κοινωνική ομάδα και σε κάθε
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ξεχωριστά. Η δράση
των ομάδων αυτών σε κάθε περιοχή διαμόρφωσε

εντέλει έναν διακριτό οικονομικό και πολιτιστικό
χώρο στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
τον χώρο του Νέου Ελληνισμού.
Η διάλεξη βασίζεται στο βιβλίο «Η ιστορία των Νέων
Ελλήνων. Από το 1400c έως το 1820», που έχει
συνταχθεί με τρόπο ώστε, στο μέτρο του δυνατού,
να επιτρέπει στους αναγνώστες να μετέχουν νοερά
στη συγκρότηση της προβληματικής, όπως
αναπτυσσόταν κατά τη διάρκεια
της έρευνας. Σε αυτή τη νοερή
συμμετοχή
διευκολύνει
η
αναφορά των ερωτημάτων που
τέθηκαν ούτως ή άλλως, παρότι
ορισμένα από αυτά μένουν
αναπάντητα
λόγω
έλλειψης
αποδείξεων.
Τη
διευκολύνει
επίσης ο αναγκαίος σε κάθε
έρευνα αναστοχασμός ή η κριτική
απόρριψη ορισμένων βασικών
ερμηνειών της ελληνικής και
ξενόγλωσσης ιστοριογραφίας για
τους Νέους Έλληνες. Τέλος, ο
γενικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι, κατά τη
γενική του σημασία, πολιτικός. Δηλαδή, παρέμβαση
στο παρόν, με επιδίωξη τη διαμόρφωση μιας
ιστοριογραφικής πρότασης που μπορεί να συμβάλει
στη συγκρότηση ορθολογικής, κριτικής ιστορικής
συνείδησης των Ελληνίδων και των Ελλήνων
πολιτών σήμερα.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Πέτρος Θ. Πιζάνιας Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε στο Παρίσι, στην
École des Hautes Études en Sciences Sociales. Είναι ομότιμος καθηγητής
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κάτοχος της έδρας
Unesco έως το 2002. Διηύθυνε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο
«Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» και είναι επιστημονικός
υπεύθυνος της έρευνας «Ο Ερμής των Νέων Ελλήνων» με αντικείμενο τη
δημιουργία ψηφιακής προσωπογραφικής βάσης δεδομένων για τους
διανοούμενους του ελληνικού Διαφωτισμού, τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, τα
στελέχη και τους μαχητές της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει διδάξει σε γαλλικά
πανεπιστήμια, έχει οργανώσει επιστημονικά συνέδρια και επίσης έχει δημοσιεύσει
βιβλία ιστορίας στα ελληνικά και στα αγγλικά με ποικίλα θέματα για τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική
ιστορία. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Τα Ιστορικά, στην Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής
Επιστήμης, στη Νέα Εστία και στα Annales ESC. Παράλληλα αρθρογραφεί από χρόνια σε ελληνικές
εφημερίδες για θέματα πολιτική.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο
http://ionio.academia.edu/PetrosPizanias/CurriculumVitae

Μετά την διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν… όλοι

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Δ.Λέλης

Γ.Λιούκας

