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Σύντομη Περιγραφή 
του Προγράμματος 

. 

Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι διττός. 

Πρώτος στόχος είναι να στραφεί σε πεδία και περιπτώσεις 

διανοητικής και πολιτισμικής ιστορίας, τα οποία απαιτούν 

περαιτέρω συστηματική έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

πρόταση εστιάζει σε διανοητές: στον Εδουάρδο Λω, τον Ίωνα 

Δραγούμη, τον Στέφαν Γκέοργκε, τον Παναγιώτη 

Κανελλόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Ιωάννη 

Θεοδωρακόπουλο, τον Ιωάννη Συκουτρή και τον Δημήτριο 

Καπετανάκη. Σκοπός είναι η μελέτη του έργου και της 

συμβολής τους γύρω από τα ζητήματα του φιλελληνισμού, 

της ελληνικότητας και της ευρωπαϊκότητας στην περίοδο 



 

που ξεκινά από το τέλος του 19ου αιώνα και φτάνει μέχρι τα 

μέσα του 20ού αιώνα.  

Δεύτερος στόχος είναι να αναδείξει, μέσα από τις 

παραπάνω περιπτώσεις και παραδείγματα, τις αλληλένδετες 

όσο και σύνθετες διαδικασίες προσδιορισμού της 

ελληνικότητας και της ευρωπαϊκότητας αλλά και τους 

μετασχηματισμούς του φιλελληνισμού. Ειδικότερα, η 

μεθοδολογική επιλογή της διερεύνησης της κίνησης των 

ιδεών μέσα από τις «διασταυρούμενες ιστορίες» του 

ευρωπαϊκού χώρου επιτρέπει την ανάλυση διαφορετικών 

μορφών του «φιλελληνισμού», της «ελληνικότητας» και της 

«ευρωπαϊκότητας» καθώς και τον εντοπισμό των υπόγειων 

και συχνά αφανών δεσμών τους, των αλλαγών και των 

μεταμορφώσεών τους.  

Από το αγγλικό αυτοκρατορικό πλαίσιο σκέψης μέχρι 

τον γερμανικό συντηρητισμό και από το διάστημα του Α΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού μέχρι το 

τέλος του Μεσοπολέμου, «φιλελληνισμός», «ελληνικότητα» 

και «ευρωπαϊκότητα» διαμορφώνονται, οριοθετούνται, 

αποδιαρθρώνονται και ανασυγκροτούνται σε στιγμές 

κρίσεων, πολέμων, ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών 

ανακατατάξεων.  

Το πρόγραμμα  προσεγγίζει τον «φιλελληνισμό», την 

«ελληνικότητα» και την «ευρωπαϊκότητα» ως 

μετασχηματιζόμενες έννοιες οι οποίες, μέσα από 

διαφορετικές «γλώσσες» και «κώδικες», διατυπώνουν αλλά 

και ενσωματώνονται σε αφηγήματα ταυτότητας και 

αυτοπροσδιορισμού τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. 

Υιοθετώντας μια μη στατική αντίληψη τόσο για το 

περιεχόμενο όσο και για τη δυναμική των μεταξύ τους 

σχέσεων, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει πώς αυτές οι 

έννοιες και οι ιδέες ξεδιπλώθηκαν μέσα σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Συνημμένα 
  
Μία ή δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από δράσεις του προγράμματος. 

 


