
Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ»: «Χρυσαλλίς / Chrysallis» 
 

Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του «εθνικού 
χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα 

 
E.Y.: Άννα Ταµπάκη, Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας του Θεάτρου και 
Ιστορίας των Ιδεών / Φιλοξενούµενη Ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ – ΤΘΣ, Φιλοσοφική 
Σχολή, ΕΚΠΑ 
 
Ο 19ος αιώνας αποτελεί µια περίοδο έντονων ιδεολογικών, πνευµατικών και 
πολιτισµικών αναζητήσεων, καθώς και ποικίλων κοινωνικοπολιτικών 
ζυµώσεων, που είναι άµεσα συνυφασµένες µε τη διαµόρφωση και τη 
στερέωση της εθνικής ταυτότητας και τον αυτοπροσδιορισµό του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μεταξύ άλλων: σύσφιξη των σχέσεων µε 
το αρχαιοελληνικό παρελθόν, προσπάθεια αποκατάστασης του Βυζαντίου 
περί τα µέσα του 19ου αιώνα, προβολή του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους 
και της άρρηκτης συνέχειας του ελληνικού έθνους, αµφίθυµη στάση 
απέναντι στη Δύση (διαφωτιστικό αίτηµα συγχρονισµού µε την Ευρώπη, 
αλλά και αίτηµα εθνικής καθαρότητας από τις δυτικές προσµείξεις).  

Σηµαντικό µέρος αυτών των αναζητήσεων διατυπώνεται µέσα από τον 
περιοδικό τύπο της εποχής, ο οποίος γνωρίζει σηµαντική άνθηση. Η 
ποικιλία των εντύπων (εγκυκλοπαιδικά περιοδικά, φιλολογικά ή/και 
οικογενειακά περιοδικά, ηµερολόγια) και το εύρος των θεµατικών πεδίων 
που καλύπτουν επιτρέπουν την ανασυγκρότηση της συλλογικής µνήµης, 
καθώς οι εκδόσεις αυτές απευθύνονται σε ένα ευρύ και ενδεχοµένως 
λιγότερο λόγιο αναγνωστικό κοινό από αυτό των βιβλίων. Οι αναζητήσεις 
και οι ζυµώσεις που καταγράφονται στην ύλη των περιοδικών παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γραµµατείας και 
σηµατοδοτούν τη σχέση της µε την ετερότητα. Μέσα από την αρθρογραφία 
και τις µελέτες που φιλοξενούνται στα περιοδικά ενισχύεται το αίτηµα για 
συγκρότηση µιας «εθνικής λογοτεχνίας» ενώ τροφοδοτούνται συστηµατικά 
οι συζητήσεις για την επίδραση επείσακτων λογοτεχνικών προϊόντων, για 
τον ελληνοκεντρισµό, για το γλωσσικό ζήτηµα, την αναβίωση αρχαίων 
µέτρων, την εισροή ξένων λογοτεχνικών ρευµάτων κ.λπ. 

Μολονότι ο περιοδικός τύπος έχει αποτελέσει αντικείµενο σηµαντικών 
µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων (ενδεικτικά για τον 19ο αι., 1995-
1997: ΠΕΝΕΔ 484 ΙΝΕ/ΕΙΕ, «Η αναζήτηση της εθνικής φυσιογνωµίας µέσα 
από ξενόγλωσσα κείµενα. Ερµηνείες και πολιτισµικές δεκτικότητες του 
Νεότερου Ελληνισµού  (Mεταφράσεις, Περιηγητικά κείµενα, 19ος αι.)»· 
1995-1997: ΠΕΝΕΔ. «Αρχείο Νεοελληνικής Πεζογραφίας 1830-1880» του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ρέθυµνο), µε επιστ. υπεύθυνο τον 
Νάσο Βαγενά· Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, ενώ για τη µεταγενέστερη 
περίοδο στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Φύλο Πυθαγόρας ΙΙ - 2005-2008: «Η 
γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και 
τέχνης (1900-1940)» µε επιστ. υπεύθυνο την επίκ. Καθηγήτρια Σοφία 
Ντενίση, κ.ά.), λιγοστά είναι τα έντυπα  που έχουν αποδελτιωθεί εξαντλητικά 
στο σύνολό τους και έχουν γίνει οι απαραίτητες ποιοτικές (και όχι µόνον 
ποσοτικές) σταθµίσεις. 
 



Η προτεινόµενη έρευνα αρθρώνεται σε τρεις θεµατικές υποενότητες, οι 
οποίες λειτουργούν αυτόνοµα αλλά και συµπληρωµατικά η µια προς την 
άλλη. 
 
Ι. Πολιτισµικές ζυµώσεις: γραµµατειακά γένη, λογοτεχνικά και 
ιδεολογικά ρεύµατα 
 
Ε.Υ. 1ης Ερευνητικής Οµάδας: Νάσος Βαγενάς, Καθηγητής Θεωρίας και 
Κριτικής της Λογοτεχνίας, ΤΘΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ  
Ευριπίδης Γαραντούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Τοµέας Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής 
Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Σοφία Ντενίση, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας και Κριτικής της 
Λογοτεχνίας, Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ 
Δέσποινα Προβατά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας του Γαλλικού 
Πολιτισµού, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική 
Σχολή, ΕΚΠΑ 
Αναστασία Αθήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, 
Τµήµα Φιλολογίας, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, 
Παν/µιο Πατρών 

Στόχος της 1ης ερευνητικής οµάδας είναι καταρχήν να συµβάλει στη 
συγκρότηση µιας κοινής και για τις τρεις οµάδες βάσης δεδοµένων στην 
οποία θα καταγραφεί το σύνολο της δηµοσιευόµενης ύλης των περιοδικών 
(πρωτότυπης και µεταφρασµένης) αλλά και των ποικίλων αναφορών σε 
συγγραφείς, κείµενα, λογοτεχνικά γένη κ.λπ.  
Στη συνέχεια, µέσα από την επεξεργασία αυτού του υλικού, η 

συγκεκριµένη οµάδα θα επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον οποίον 
προσλαµβάνονται, επιβιώνουν ή και αναβιώνουν ιδεολογικά και λογοτεχνικά 
ρεύµατα και στην ανάδειξη των όρων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
των γραµµατειακών γενών (λυρική ποίηση, µυθιστόρηµα και διήγηµα, 
χρονογράφηµα, λογοτεχνική κριτική, ιστορική αφήγηση, ιστοριογραφία, 
βιογραφία – ιστορική και πλασµατική –,  κτλ.). 
 
ΙΙ. Η πρόσληψη των δραµατουργικών ειδών (συγγραφείς, ιδεολογικά 
και αισθητικά ρεύµατα, θεωρία του δράµατος): ποιητικό θέατρο, θέατρο 
πρόζας και λυρικό θέατρο. 
 
Ε.Υ. 2ης ερευνητικής οµάδας: Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου – Βασιλάκου, 
Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας και Βιβλιογραφίας του Νεοελληνικού 
Θεάτρου, ΤΘΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Κυριακή Πετράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας 
του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου του 19ου αιώνα, ΤΘΣ, 
Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Γωγώ Βαρζελιώτη, Λέκτωρ Θεατρολογίας – Ιστορίας του Θεάτρου της 
Αναγέννησης και του Μπαρόκ, ΤΘΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 



Αύρα Ξεπαπαδάκου, Λέκτωρ Θεατρολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Τοµέας 
Θεάτρου και Κινηµατογράφου, Παν/µιο Κρήτης 

 
Αντικείµενο της 2ης ερευνητικής οµάδας αποτελεί ο εντοπισµός, η 
καταγραφή, η συγκέντρωση και η αξιολόγηση όλων των σχετικών µε το 
ποιητικό θέατρο, το θέατρο πρόζας και το λυρικό θέατρο κειµένων που 
δηµοσιεύονται στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα, µε τελικό στόχο 
α) Την κατάταξη και µελέτη των δραµατουργικών ειδών (ποιητικό θέατρο & 
θέατρο πρόζας: εθνικό δράµα, τραγωδία, κωµωδία πολύπρακτη, κωµωδία 
µονόπρακτη, µυθιστορηµατικό δράµα, ρεαλιστικό δράµα, σατιρικοί διάλογοι· 
λυρικό θέατρο: όπερα, οπερέτα, κωµειδύλλιο, επιθεώρηση) στην ελληνική 
και ξένη δραµατουργία. 
β) Την αξιοποίηση του κάθε είδους πληροφοριακού υλικού που µπορεί να 
προκύψει από κείµενα ειδήσεων, βιογράφηση συγγραφέων και ερµηνευτών, 
σχολιασµού και κριτικής έργων και παραστάσεων. 
γ) Τη µελέτη και κωδικοποίηση της σύνθετης διαδικασίας πρόσληψης τόσο 
της ξένης δραµατουργίας (εκλεκτική αφοµοίωση γλωσσικών, τεχνοτροπικών 
και άλλων πολιτισµικών δεδοµένων) όσο και της αρχαιότητας που κατέχει 
σηµαντική θέση στην αποκρυστάλλωση της θεωρίας του «εθνικού 
δράµατος». 
 
ΙΙΙ. Θεωρήσεις διαπολιτισµικών σχέσεων και µεταφορών: Η εθνική 
γραµµατεία ανάµεσα στο ξένο και στο οικείο 
 
Ε.Υ. 3ης ερευνητικής οµάδας: Άννα Ταµπάκη, Καθηγήτρια Θεατρολογίας – 
Ιστορίας του Θεάτρου και Ιστορίας των Ιδεών / Φιλοξενούµενη Ερευνήτρια 
ΙΝΕ/ΕΙΕ, ΤΘΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Γιώργος Βάρσος, Λέκτωρ Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Τµήµα 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΤΘΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Αλεξάνδρα Λιανέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Φιλολογίας, ΑΠΘ.  

Κατερίνα Καρακάση, Λέκτωρ, Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Αγγελική Σπυροπούλου, Λέκτωρ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, ΤΘΣ, 
Σχολή Καλών Τεχνών, Παν/µιο Πελοποννήσου 

 
Στόχος της 3ης ερευνητικής οµάδας είναι η µελέτη και κωδικοποίηση 
θεωρητικών αντιλήψεων για τις διαπολιτισµικές σχέσεις και µεταφορές, οι 
οποίες διατυπώνονται σε κείµενα κριτικής, πρωτότυπα ή µεταφρασµένα, 
δηµοσιευµένα στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα. Η έρευνα αυτή επιχειρεί 
να µελετήσει µε ποιο τρόπο έννοιες και προσεγγίσεις που πραγµατεύονται το 
ξένο συνιστούν ένα βασικό άξονα διαµόρφωσης της έννοιας της «εθνικής» 
γραµµατείας και των πολλαπλών µορφών ταυτότητας – όπως για 
παράδειγµα, εθνικής, ευρωπαϊκής, βαλκανικής – που εγγράφονται σ’ αυτήν.  

Αυτό σηµαίνει ότι η εθνική γραµµατεία δεν προσεγγίζεται ως ένα κλειστό 
πεδίο πολιτισµικής κληρονοµιάς, αλλά ως µια διαρκής αντιπαράθεση του 
οικείου µε το ξένο, στο πλαίσιο της οποίας τα όρια αυτού που ορίζεται ως 
«έθνος» ή «εθνικό» διατυπώνονται ως ρευστά και διαρκώς µεταβαλλόµενα. 



Στόχος της οµάδας είναι να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο τόσο το 
περιεχόµενο όσο και οι µορφές της εθνικής γραµµατείας και παράδοσης 
αντιµετωπίζονται από την κριτική ως προνοµιακά πεδία συζήτησης αυτών 
των ορίων. 
 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες:  
Αλεξία Αλτουβά, Δρ. Θεατρολογίας, Λέκτωρ υπό διορισµό, ΤΘΣ, 
Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ (Συνεργάτης 2ης Ερευνητικής Οµάδας) 
Περσία Αποστολή, Δρ. Ελληνικής Φιλολογίας, Μέλος Συνεργαζόµενου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο ΕΑΠ / Διδάσκουσα στη βαθµίδα 
του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Παν/µιο Πατρών, Τµήµα Φιλολογίας 
(Συνεργάτης 1ης Ερευνητικής Οµάδας) 
Χριστίνα Οικονοµοπούλου, : Δρ. Συγκριτικής Φιλολογίας Paris IV 
(Σορβόννη), ΕΕΔΙΠ µε αντικείµενο το Γαλλόφωνο Θέατρο και τη Γαλλική 
Θεατρική Ορολογία, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, 
Παν/µιο Πελοποννήσου (Συνεργάτης 2ης Ερευνητικής Οµάδας) 
Μαρία Σπυριδοπούλου, Δρ. Συγκριτικής Φιλολογίας ΑΠΘ, ΕΕΔΙΠ µε 
αντικείµενο τη Θεατρική Μετάφραση και την Ιταλική Θεατρική Ορολογία, 
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Παν/µιο 
Πελοποννήσου (Συνεργάτης 3ης Ερευνητικής Οµάδας) 
Έλενα Παπαλεξίου, Δρ. Θεατρολογίας Paris IV (Σορβόννη), εκλεγείσα 
λέκτωρ στο ΤΘΣ, Σχολή Καλών Τεχνών, Παν/µιο Πελοποννήσου 
(Συνεργάτης 2ης Ερευνητικής Οµάδας) 
 

 


