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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ: Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 

(12-13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

 

 

 

Αντωνόπουλος Ανδρέας 

Πνευµατικές σχέσεις Αθήνας - Κωνσταντινούπολης. Η αλληλογραφία µεταξύ Σπ. 

Λάµπρου και Βλασίου Γαβριηλίδη 

Η πρόταση συνεργασίας του Βλ. Γαβριηλίδη προς τον Σπ. Λάµπρο -
φθινόπωρο 1869, όπως αυτή αποκαλύπτεται στην αλληλογραφία του δεύτερου, µας 
γνωστοποιεί µία από τις λιγότερο γνωστές πτυχές από την πολυσχιδή πνευµατική 
δραστηριότητα του µετέπειτα Κερκυραίου ακαδηµαϊκού δασκάλου. 

Πιο συγκεκριµένα, η πρόταση  να αναλάβει ο Σπ. Λάµπρος την ευθύνη για τη 
διεθνή αλληλογραφία της γαλλόφωνης εφηµερίδας της Πόλης Phare du Bosphore 
(1870-90), αλλά και λίγο αργότερα η σύσταση του πρώτου προς τον δεύτερο για την 
αποστολή και δηµοσίευση ιστορικών, φιλολογικών διατριβών και των πρακτικών του 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (συνιδρυτής του οποίου υπήρξε ο Λάµπρος), 
σε εφηµερίδα που επρόκειτο να εκδώσει ο Γαβριηλίδης, φέρνει στο φως µία τάση 
έκδηλη στον ελληνικό Τύπο της Πόλης, ήδη από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1860- εποχή έντονων προσπαθειών για την φιλελευθεροποίηση του 
πολιτικού καθεστώτος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας συνεπεία των 
µεταρρυθµίσεων του Tanzimat: το «άνοιγµα» του ελληνικού Τύπου της 
Κωνσταντινούπολης -ελληνόφωνου και µη- προς ευρύτερα ακροατήρια, η 
εκλαΐκευση της εξειδικευµένης γνώσης, η πνευµατική επικοινωνία µε την Ελλάδα, η 
εµβάθυνση του περιεχοµένου των εφηµερίδων προς πνευµατικά πεδία ανεξερεύνητα 
µέχρι εκείνη τη στιγµή, η διάχυση και συνειδητοποίηση του ιστορικού βάθους του 
ελληνικού πολιτισµού και η συνακόλουθη «νοµιµοποίηση» της µακραίωνης 
παρουσίας του στο χώρο της Ανατολής, συνδέονται άρρηκτα, τόσο µε την άνοδο και 
απόπειρα προς επιβολή των νέων αστικών στρωµάτων του ελληνισµού της 
Αυτοκρατορίας, όσο και µε την προβολή του ιδεώδους της εµπέδωσης της 
πνευµατικής και πολιτιστικής του πρωτοκαθεδρίας στον ίδιο χώρο. Όλα αυτά δεν θα 
µπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα παρά από την γραφίδα και το επιστηµονικό 
κύρος νέων και ανερχόµενων λογίων, όπως ο Σπ. Λάµπρος. 

Η πνευµατική αυτή επικοινωνία, εξ άλλου, έκδηλη και από τις στήλες άλλων 
ελληνικών εφηµερίδων της Πόλης, όπως ο Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, 
εξυπηρετούνταν παράλληλα και από την πυκνή -καθώς φαίνεται από την 
αλληλογραφία-επικοινωνία του Κερκυραίου λογίου και µε άλλες διαπρεπείς 
πνευµατικές µορφές του ελληνισµού της Αυτοκρατορίας, όπως οι: Μανουήλ Ι. 
Γεδεών, Επαµεινώνδας Σταµατιάδης, Ιωάννης Α. Παρχαρίδης, Κων\νος Σάθας, Αθ. 
Παπαδόπουλος-Κεραµέας και Χαρ. Παπαµάρκος. 
  Η επιστηµονική τεκµηρίωση -κατά τρόπο µεθοδικό και συστηµατικό- της 
ιστορικότητας του ελληνισµού στο χώρο της καθ' ηµάς Ανατολής, πιθανώς να 
έθετε τα θεµέλια και για την εγγραφή των πολιτικών του υποθηκών (διατήρηση 
της αυτονοµίας του-υιοθέτηση αποκεντρωτικού πολιτικού και διοικητικού 
συστήµατος) σε µία εποχή έντονων εθνικών ζυµώσεων, που θα αποκορυφωνόταν 
δραµατικά για τον ελληνισµό στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ού 

αιώνα. 
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Γκόνης Βασίλης 

«Ο Εθνικός Κήρυξ του γένους» Σπ. Λάµπρος. Ένας Πανεπιστηµιακός ∆άσκαλος στην 

υπηρεσία της επίτευξης των εθνικών πολιτικών (1912-1913).  
Ο Σπ. Λάµπρος υπήρξε ο πιο γνωστός και σηµαντικός Έλληνας ιστορικός του 

τέλους του 19ου αιώνα, µιας εποχής έντονων αλυτρωτικών αγώνων, κατά την οποία η 
ιστορική επιστήµη συνδέθηκε µε ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές. 
Aκολουθώντας τη µακρά παράδοση της γερµανικής ιστορικής σχολής o Λάµπρος 
δηµοσίευσε µια σειρά από µελέτες, συνδυάζοντας την ιστορική έρευνα µε το εθνικό 
συµφέρον. Παράλληλα όµως µε την επιστηµονική του δραστηριότητα ο Λάµπρος 
ανέπτυξε δραστήρια παρουσία και στο δηµόσιο βίο. Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής 
των Ηπειρωτών (1907), ενώ από το 1896 συµµετείχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εθνικής Εταιρείας, της οποίας διατέλεσε και Πρόεδρος. ∆εν δίστασε να αναµειχθεί 
ενεργά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, υπηρετώντας τη Μεγάλη Ιδέα, 
ενισχύοντας και στηρίζοντας υλικά και ιδεολογικά τον αποτυχηµένο πόλεµο του 
1897. Μάλιστα για τις ενέργειές του δέχθηκε σφοδρή κριτική από τον Πρωθυπουργό 
της χώρας Θεόδωρο ∆εληγιάννη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά υποκίνησε 
µε τους λόγους του τους φοιτητές  του Πανεπιστηµίου στην πολεµική δράση.  

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να φωτίσει άγνωστες πτυχές της 
αλληλογραφίας του Λάµπρου µε επιστήµονες και πολιτικούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων  (1912-1913). Συγκεκριµένα 
επιχειρείται να σκιαγραφηθεί το δίκτυο που προσπάθησε και τελικά κατάφερε να 
συγκροτήσει ο Λάµπρος µε διακεκριµένους έλληνες και ξένους διανοούµενους 
ελληνιστές καθώς και µέλη της ελληνικής κυβέρνησης, προκειµένου να 
συγκεντρώσει πολύτιµα ιστορικά στοιχεία που θα αποδείκνυαν την ελληνικότητα 
συγκεκριµένων εδαφών της Βορείου Ηπείρου. Η ανακοίνωση θα αναδείξει την 
προσπάθεια του Λάµπρου να εξυπηρετήσει τους βασικούς πολιτικούς σκοπούς της 
ελληνικής διπλωµατίας στην προσπάθεια εδαφικής επέκτασής του ελληνικού κράτους 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. 
 

Γκότση Γωργία 

Ο Σπ.  Λάµπρος ως πολιτισµικός διαµεσολαβητής: Η συνεργασία του µε το The 

Athenaeum (1878-1898) 

∆ιακεκριµένος λόγιος του ύστερου 19ου αιώνα, ο Σπ. Λάµπρος είναι κυρίως 
γνωστός για το ιστορικό του έργο.  Η παρούσα ανακοίνωση στόχο έχει να φωτίσει 
µια λιγότερο γνωστή, σηµαντική, ωστόσο, πλευρά της πολύπλευρης δραστηριότητάς 
του: τη συνεισφορά του στην προβολή του πολιτισµού των νεότερων Ελλήνων στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της πλούσιας διαδικασίας πολιτισµικών ανταλλαγών µεταξύ 
Ελλάδας και ∆ύσης που εκτυλίσσεται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ο Λάµπρος 
αναλαµβάνει, δίπλα σε άλλους συγκαιρινούς του διανοητές όπως ο ∆ηµήτριος 
Βικέλας και ο Νικόλαος Πολίτης, τη µεταβίβαση γνώσεων για τον µακραίωνο 
ελληνικό πολιτισµό στο καλλιεργηµένο ευρωπαϊκό κοινό, αποσκοπώντας στην 
ευνοϊκή πρόσληψη της σύγχρονης Ελλάδας: τον ρόλο του πολιτισµικού 
διαµεσολαβητή, ρόλο ουσιαστικά πολιτικό, ασκεί µέσω των ξενόγλωσσων 
επιστηµονικών δηµοσιευµάτων του, µέσω ενός ευρέως δικτύου προσωπικών σχέσεων 
µε ξένους λογίους, καθηγητές Πανεπιστηµίων, δηµοσιογράφους και εκδότες, που µας 
αποκαλύπτει η διερεύνηση της αλληλογραφίας του, καθώς και µέσω της 
αρθρογραφίας του στον ευρωπαϊκό Τύπο.  Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην 
εξέταση της µακρόχρονης συνεργασίας του µε το The Athenaeum, την καταξιωµένη 
βρετανική κριτική επιθεώρηση, κατά την κρίσιµη εικοσαετία 1878-1898· 
παρακολουθεί τη στήλη «Notes from Athens» που διατηρεί ο Λάµπρος, τα 
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επιστηµονικά του άρθρα καθώς και τις εγγραφές  του για την Ελλάδα («Greece») 
στην ετήσια επισκόπηση της ευρωπαϊκής φιλολογικής κίνησης που δηµοσιεύει το 
περιοδικό.   

Όπως διαπιστώνεται η αναλυτική παρουσίαση της τρέχουσας ανασκαφικής 
και συγγραφικής αρχαιολογικής δράσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, η ιστορική 
και αισθητική προσέγγιση των αρχαίων καταλοίπων µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
προϊστορική και τη µεσαιωνική περίοδο, η ανάδειξη της εργασίας των Ελλήνων 
αρχαιολόγων και άλλων πνευµατικών ανθρώπων, και η αναφορά στη δηµόσια 
προβολή των ευρηµάτων στοχεύουν πέρα από την ενηµέρωση του βικτωριανού 
κοινού: α) να καταξιώσουν το κύρος της «γηγενούς» αρχαιολογικής επιστήµης στο 
πλαίσιο του ανταγωνισµού µε τις ξένες αρχαιολογικές σχολές και β) να επικυρώσουν 
την ελληνική εθνική συνέχεια επεκτείνοντας τα όριά της στην προϊστορία και 
ενισχύοντας τα θεµέλιά της στο βυζαντινό χριστιανικό παρελθόν.  Συνεργατικά 
λειτουργεί η εµφάνιση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στα πεδία των επιστηµών και 
του πολιτισµού εντός του κοσµοπολίτικου περιβάλλοντος του περιοδικού: ο λόγος για 
την πνευµατική πρόοδο των σύγχρονων Ελλήνων και τον συντονισµό τους µε τη 
διεθνή επιστηµονική σκέψη υπερασπίζεται τη συµµετοχή τους στο δυτικό νεωτερικό 
γίγνεσθαι. 
 

∆ερµιτζάκη Κατερίνα 

Ο Σπ. Λάµπρος και η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία: Συλλέγοντας τον υλικό 

πολιτισµό των µεσαιωνικών και των νεότερων χρόνων. 

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη συµβολή του Σπ. Λάµπρου στην ίδρυση της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (ΙΕΕΕ) και στην ανάπτυξη των συλλογών του 
µουσείου, του αρχείου και της βιβλιοθήκης της. Επιχειρεί µέσα από την ιστορία των 
συλλογών της Εταιρείας να αναδείξει το ανήσυχο και ακούραστο πνεύµα του Σπ. 
Λάµπρου, ο οποίος, στο πλαίσιο λειτουργίας της ΙΕΕΕ και παράλληλα µε την κύρια 
επαγγελµατική του ενασχόληση, αναπτύσσει µια πολύπλευρη δραστηριότητα 
διάσωσης, δηµιουργίας και διαχείρισης ενός πλούτου τεκµηρίων της µεσαιωνικής και 
νεότερης ιστορίας και προβολής αυτών. Η ανακοίνωση επιχειρεί να περιγράψει τη 
συλλεκτική δραστηριότητα του Λάµπρου για τη διατήρηση και διάδοση µιας 
ποικιλίας πολιτισµικών αγαθών, τα οποία κινδύνευαν να χαθούν, αλλά και να 
προχωρήσει σε µια σύνδεση του αντικειµένου των συλλογών της Εταιρείας και του 
µουσείου της  µε τα ερευνητικά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα του Σπ. Λάµπρου  
που φανερώνουν την πολυσχιδή προσωπικότητά του. 
 

∆ηµητριάδη Ασπασία  

Εθνικαί ελπίδες και όνειρα: Η συµβολή του Σπ. Λάµπρου στη σχολική ιστορία του 

Βυζαντίου 

Στην ανακοίνωση θα διερευνηθεί η συµβολή του Σπ. Λάµπρου στη 
διαµόρφωση της σχολικής ιστορίας του Βυζαντίου.  

Ο Λάµπρος, σε αντίθεση τόσο µε τους επιγόνους του, τον Κωνσταντίνο 
Άµαντο και τον Αδαµάντιο Αδαµαντίου, όσο και µε τον Κωνσταντίνο 
Παπαρρηγόπουλο, µε τον οποίο µοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον εθνικό ρόλο της 
ιστορίας και την ανάγκη εκλαΐκευσής της, δεν ασχολείται µε τη συγγραφή σχολικών 
εγχειριδίων. Συµµετέχει όµως σε επιτροπές επιφορτισµένες µε τον καθορισµό του 
περιεχοµένου και µε την έγκρισή τους. Μετά το 1894, συµβάλλει στη διαµόρφωση 
του εθνικού αφηγήµατος έτσι όπως αποτυπώνεται σε σχολικά προγράµµατα και 
βιβλία, της ιστορίας - κυρίως - αλλά και της γεωγραφίας και της γλώσσας, µέσα από 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις που δίνει ως εισηγητής.   
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Παράλληλα, το ιστοριογραφικό του έργο αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα για 
τους συγγραφείς σχολικών βιβλίων, ειδικά µετά το 1892, όταν αρχίζει η έκδοση των 
τεσσάρων τελευταίων τόµων της Ιστορίας της Ελλάδος που καλύπτουν τη βυζαντινή 
περίοδο. Εξάλλου, προς το τέλος του αιώνα, όταν η εικονογράφηση των εγχειριδίων 
γίνεται πιο συστηµατική, η Ιστορία αποτελεί κύρια πηγή υλικού για συγγραφείς και 
εκδότες που αναζητούν αναπαραστάσεις αυτοκρατόρων, έργων τέχνης και σκηνών 
του βυζαντινού βίου.  

Αναφερόµαστε σε µια εποχή κατά την οποία το Βυζάντιο έχει µεν 
ενσωµατωθεί στο εθνικό αφήγηµα, παραµένει όµως εν πολλοίς - και ειδικά σε ό,τι 
αφορά τους τελευταίους του αιώνες, µία περίοδος που παρουσιάζεται µάλλον 
συνοπτικά στα εγχειρίδια. Εδώ, το Βυζάντιο εµφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά ως 
κρίκος που συνδέει τον αρχαίο µε τον νέο ελληνισµό παρότι νέες ιστοριογραφικές 
ανάγκες και πολιτικά και ιδεολογικά αιτήµατα τείνουν προς την ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών της µεσαιωνικής περιόδου που συνιστούν αυτό που ο Λάµπρος 
ονοµάζει « δικαιολογία των εθνικών ηµών αξιώσεων». 

Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις θα επιχειρηθεί η παρουσίαση  της 
συνεισφοράς του Λάµπρου στην ανάδειξη ορισµένων περιόδων και θεµατικών της 
βυζαντινής ιστορίας. Όπως θα γίνει φανερό, ο Λάµπρος έπαιξε καίριο ρόλο στην 
εµβάθυνση µιας νέας άρθρωσης στο εσωτερικό του τρίσηµου σχήµατος του 
Παπαρρηγόπουλου. Σύµφωνα µε αυτήν, η µεσαιωνική περίοδος και ειδικότερα η 
παλαιολόγεια περίοδος, αποτελεί την απαρχή του νέου ελληνισµού.   

Βασικές πηγές της ανάλυσης είναι οι εκθέσεις των επιτροπών κρίσης των 
εγχειριδίων στις οποίες συµµετέχει ο Λάµπρος ως εισηγητής.  
 
 

Ζώρας Γεράσιµος, ∆ηµάκη-Ζώρα Μαρία  
Ο Σπ. Λάµπρος ως ποιητής και δραµατουργός 

Πολλοί υπήρξαν, κατά τον ΙΘ΄ αιώνα, οι καθηγητές του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών που διακρίθηκαν και ως λογοτέχνες. Μεταξύ τους, ξεχωριστή θέση κατέχει ο 
Σπ. Λάµπρος, ο οποίος καθ’ όλη τη ζωή του έγραφε ποιήµατα και δραµατικά έργα, τα 
περισσότερα από τα οποία παρέµειναν αδηµοσίευτα ή ξεχασµένα. Το σύνολό τους 
φυλάσσεται στο προσωπικό του Αρχείο, το οποίο παραχωρήθηκε από την οικογένειά 
του στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ανάµεσα στα ποικίλου 
περιεχοµένου έγγραφα και επιστολές, υπάρχει ένας φάκελος πού περιλαµβάνει 
αθησαύριστα ή εντελώς άγνωστα ποιητικά του έργα, σε χειρόγραφη µορφή. 
Συγκεκριµένα σώζονται οι πέντε παρακάτω ποιητικές συλλογές (τις τρεις πρώτες ο 
Λάµπρος τις είχε υποβάλει στον Βουτσιναίο διαγωνισµό του Πανεπιστηµίου, κατά τα 
τρία πρώτα χρόνια των σπουδών του στη Φιλοσοφική Σχολή):1) Σκιαί, του 1867, µε 
15 ποιήµατα, εκτεινόµενη σε 32 σελίδες, 2) µια άτιτλη, µε τον ίδιο αριθµό 
ποιηµάτων, εκτεινόµενη σε 28 σελίδες, την οποία κατορθώσαµε να την ταυτίσουµε 
µε τη συλλογή Μύρτοι, του 1868, 3) Πτερυγίσµατα, του 1869, που περιλαµβάνει στις 
42 σελίδες της 14 ποιήµατα, 4) Φθόγγοι που καταλαµβάνει 142 σελίδες, µε 72 
ποιήµατα της περιόδου 1864-1867, 5) η συλλογή Στίχοι, του 1867, που περιλαµβάνει 
στις 78 σελίδες της 32 ποιήµατα. Πρέπει όµως να διευκρινίσουµε ότι πολλά ποιήµατα 
των παραπάνω πέντε συλλογών περιλαµβάνονται σε περισσότερες από µία. Έτσι, ενώ 
το άθροισµα των ποιηµάτων των πέντε συλλογών φαίνεται ότι είναι 148, στην 
πραγµατικότητα τα ποιήµατα είναι κατά 30 λιγότερα, δηλαδή 118. Αν θελήσουµε, 
τώρα, να υπολογίσουµε κατά προσέγγιση τον συνολικό αριθµό των ποιηµάτων του 
Λάµπρου, θα πρέπει να προσθέσουµε στον αριθµό αυτόν άλλα 19 δηµοσιευµένα, των 
οποίων δεν σώζεται χειρόγραφη µορφή. Επίσης πρέπει να προστεθούν και τα 51 
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σκόρπια ποιήµατα πού γράφηκαν σε λυτά φύλλα. Φθάνουµε έτσι στον αριθµό 188. 
Τέλος, αν θα προσθέσουµε άλλα δύο αθησαύριστα ποιήµατα, ο τελικός αριθµός των 
ποιηµάτων του Σπ. Λάµπρου είναι 190. Επίσης, σε χειρόγραφη µορφή, σώζονται και 
πέντε δραµατικά έργα, πρωτότυπα ή µεταφράσεις που φιλοτέχνησε ο ίδιος, ενώ δύο 
άλλα αποδελτιώνονται στην Αναγραφή των δηµοσιευµάτων του. Πρόκειται για το Οι 
παράφρονες. ∆ράµα εις πράξεις τέσσαρας, του Ιταλού Καστελβεκίου, καθώς και για το 
Ο τελευταίος Κόµης των Σαλώνων, το µόνο έργο του που επαινέθηκε στον 
πανεπιστηµιακό Βουτσιναίο διαγωνισµό (1870).  

 
Θεοδωρόπουλος Νίκος 

Συναντήσεις Ελλήνων και Ρώσων βυζαντινολόγων στα τέλη του 19ου αιώνα: Η 

αλληλογραφία των Φ. Ι. Ουσπένσκυ και Γ. ∆εστούνη µε τον Σπ. Λάµπρο 

Η µελέτη της αλληλογραφίας λογίων και επιστηµόνων αποτελεί πολύτιµη πηγή για 
την ανίχνευση δικτύων σε µια δεδοµένη περίοδο, παρέχοντας πρόσβαση στη 
θεωρητική σκευή, στην ιδιαίτερη γλώσσα και στις σχέσεις που οικοδοµούνται µεταξύ 
προσώπων, καθώς και στον τρόπο κυκλοφορίας ιδεών ανάµεσα σε διαφορετικά 
γεωγραφικά κέντρα. Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται επιστολές των Γαβριήλ 
∆εστούνη (1818-1895) και Φιόντορ Ουσπένσκι (1845-1928) προς τον Σπ. Λάµπρο 
κατά τη δεκαετία του 1880, ώστε να φωτιστούν πτυχές της επικοινωνίας µεταξύ 
ελλήνων και ρώσων ιστορικών του Βυζαντίου, σε µια εποχή ανάπτυξης του 
ενδιαφέροντος των δύο εθνικών ιστοριογραφιών για αυτό. Παράλληλα, γίνεται 
προσπάθεια ανάδειξης, µε άξονα τα παραπάνω κέντρα, της θέσης των βυζαντινών 
σπουδών σε έναν ευρύτερο αστερισµό πειθαρχιών για τη µελέτη του παρελθόντος, σε 
µια περίοδο κατά την οποία λαµβάνουν χώρα διεθνώς τα πρώτα βήµατα προς τη 
θεσµοθέτηση της βυζαντινολογίας ως επιστήµης. 
 

Καραµανωλάκης Βαγγέλης 

∆ιερευνώντας τη µαθητεία. Η συγκρότηση της ιστορικής κοινότητας και ο Σπ. Λάµπρος 

Κερκυραίος από καταγωγή, µέλος της αθηναϊκής «αριστοκρατίας», ποιητής, 
καθηγητής Πανεπιστηµίου, ιδρυτής και πρωτεργάτης δεκάδων συλλόγων, 
µεταφραστής, συγγραφέας άρθρων εκατοντάδων εφηµερίδων στον Τύπο, υπουργός 
Παιδείας, πρωθυπουργός, ο Σπ. Λάµπρος υπήρξε αναµφίβολα ο σηµαντικότερος 
Έλληνας ιστορικός του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, και 
παράλληλα µια από τις πλέον δυναµικές φυσιογνωµίες της ελληνικής δηµόσιας ζωής. 
Ο ρόλος του υπήρξε καταλυτικός στη συγκρότηση των νεότερων γενιών ιστορικών. 
Με το έργο, τη διδασκαλία και τη συγκρότηση δικτύων µε απόφοιτους της 
Φιλοσοφικής Σχολής, ο Λάµπρος διαµόρφωσε την επόµενη γενιά ακαδηµαϊκών 
δασκάλων και ερευνητών, οδηγώντας τη µελέτη της ιστορίας από τα βυζαντινά στα 
νεότερα χρόνια. Μελετώντας  τις µαρτυρίες των µαθητών του αλλά και την 
αλληλογραφία µε το δάσκαλο, η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση της 
µαθητείας, στο επίπεδο της ιστοριογραφικής θεωρίας και πρακτικής, στο πλαίσιο της 
συγκρότησης ενός νέου επιστηµονικού πεδίου και της επικέντρωσης στο δίπολο 
Βυζάντιο-Νέος Ελληνισµός.  
 
Κιουσοπούλου Τόνια 

Η συµβολή του Σπ. Λάµπρου στις βυζαντινές σπουδές 

Ο Σπ. Λάµπρος προσπάθησε συστηµατικά να ικανοποιήσει µε την πολυσχιδή του 
δραστηριότητα τα desiderata της βυζαντινολογίας, όπως τα περιέγραψε στον πρώτο 
τόµο της Βyzantinische Ζeitschrift, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά υπό µίαν έννοια τις 
βυζαντινές σπουδές στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η τακτική που 
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ακολούθησε ο Λάµπρος για να εγγράψει το Βυζάντιο ως τµήµα της ελληνικής 
ιστορίας όχι µόνον στη συνείδηση των συµπατριωτών του, όσο κυρίως, στην 
αντίληψη των Ευρωπαίων. 
 

 
Κουµπουρλής  Γιάννης  

Από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο στον Σπ. Λάµπρο: Συνέχειες και ασυνέχειες στην 

ιστορική διαδροµή του ελληνικού ιστορισµού 

Η ανακοίνωση δεν συνιστά ένα εγχείρηµα σύγκρισης των ιστοριογραφικών 
αντιλήψεων του Σπ. Λάµπρου µε εκείνες του Κ. Παπαρρηγόπουλου, αλλά µια 
προσπάθεια ανάδειξης ορισµένων στοιχείων που χαρακτήρισαν συνολικά τον 
ελληνικό ιστορισµό, από τον Ζαµπέλιο και τον Παπαρρηγόπουλο µέχρι τον Λάµπρο 
και τον Καρολίδη ‒και δη σε αναφορά προς τον γερµανικό ιστορισµό, ο οποίος 
λειτούργησε εν πολλοίς ως πρότυπο για τις ευρωπαϊκές ιστοριογραφίες του 19ου 
αιώνα. Επισηµαίνονται σηµεία σύγκλισης αλλά κυρίως απόκλισης του ελληνικού 
ιστορισµού σε σχέση κυρίως προς τις ιστοριογραφικές αντιλήψεις και πρακτικές του 
κορυφαίου Γερµανού ιστορικού της εποχής, του Λέοπολντ φον Ράνκε, αλλά και 
δευτερευόντως, του ιστορικού που υπήρξε ένας από τους δασκάλους του Σπ. 
Λάµπρου, του Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόυζεν.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται α) στον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω 
ιστοριογράφοι αντιλαµβάνονται τις έννοιες του έθνους και του κράτους αλλά και τις 
επιπτώσεις που έχει στο έργο του ιστορικού η αντίληψή του περί «εθνικού 
καθήκοντος» β) στις θέσεις τους περί του αντικειµένου της ιστορικής επιστήµης και 
των πηγών από τις οποίες οφείλει να αντλεί ο ιστορικός το υλικό του γ) στις απόψεις 
τους για µια σειρά από µεθοδολογικά ζητήµατα που αναδείχθηκαν µέσα από τις 
διαµάχες µεταξύ διαφορετικών τάσεων του ιστορισµού, όπως είναι το δικαίωµα του 
ιστορικού να προβαίνει σε συγκρίσεις ανάµεσα σε διαφορετικές εποχές της ιστορίας 
καθώς και να εκφέρει αξιολογικές κρίσεις για τους φορείς της ιστορικής δράσης. 
Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται η θέση ότι το όλο ζήτηµα υπερβαίνει το αίτηµα να 
είµαστε ακριβείς µε τις διάφορες επιστηµονικές γενεαλογίες (εν ολίγοις, µε τις 
επιρροές που ασκήθηκαν στον τάδε ή το δείνα ιστορικό) και άπτεται της ανάγκης να 
κατανοήσουµε τις συγκεκριµένες κατευθύνσεις που πήρε η επιστηµονική 
ιστοριογραφία στα καθ’ ηµάς, εξαιτίας, µεταξύ άλλων, της επιµονής του ελληνικού 
εθνικισµού στο ζήτηµα της λεγόµενης «αποκατάστασης της ιστορικής συνέχειας του 
ελληνισµού». 
 
Κουτµάνης Σωτήρης 

Η Βενετία ως τόπος των ιστορικών κι ο Σπ. Λάµπρος 

Κατά τον 19ο αιώνα η παρατεταµένη οικονοµική κρίση που αντιµετώπισε η Βενετία 
ανάγκασε αρκετές αδελφότητες και πολλούς ευγενείς να ρευστοποιήσουν την 
πολιτισµική τους κληρονοµιά. Σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, οικογενειακά αρχεία, 
εραλδικά οικόσηµα, πίνακες, αρχαιολογικές συλλογές,  γέµισαν τους πάγκους των 
βιβλιοπωλείων στα οποία οι ξένοι λόγιοι µπορούσαν να τα αγοράσουν σε πολύ 
χαµηλές τιµές. «Η µεγάλη περιήγηση» (Grand tour) του 17ου και 18ου αιώνα έδωσε τη 
θέση της σε ιστορικούς, φιλολόγους και ιστορικούς της τέχνης που αναζητούσαν 
αρχειακές πηγές µε τον ίδιο ζήλο που στο παρελθόν οι βορειοευρωπαίοι ευγενείς 
συνέλλεγαν νοµίσµατα και επιγραφές. Από αυτήν την άποψη η Βενετία ήταν για τους 
ιστορικούς ένας προνοµιακός «τόπος», µε την έννοια του νοηµατικά καθορισµένου 
χώρου που προσλαµβάνεται και κατασκευάζεται από συγκεκριµένες πρακτικές. Το 
κλίµα της παρακµής και του συµβολικού θανάτου της πόλης  συµβάδιζε µε την τάση 
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για στροφή στη µελέτη του παρελθόντος και την φετιχοποίηση των αρχειακών 
τεκµηρίων, καθώς τα µοναστήρια µετατρέπονταν σε κρατικά αρχεία, τα palazzi σε 
ιστορικο-φιλολογικές λέσχες ενώ νέα περιοδικά, σχολές παλαιογραφίας και όµιλοι 
µελέτης τοπικής ιστορίας (società di storia patria) δηµιουργούνταν θεµελιωµένα πάνω 
στις αρχές της επιστηµονικοποίησης της ιστορίας. Έχοντας ως βάση τις επιστολές 
που στάλθηκαν από τον Ελληνοβενετό λόγιο και βιβλιοθηκάριο της Μαρκιανής 
Ιωάννη Βελούδη προς τον  Σπ. Λάµπρο (και οι οποίες φυλάσσονται στο αρχείο του 
Λάµπρου), κατά τα έτη 1875-1882, θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε τις σχέσεις 
του µε τον παραπάνω διανοητικό τόπο της Βενετίας στα τέλη του 19ου αιώνα.  
 
Λιάκος Αντώνης  

Ο Σπ. Λάµπρος και η θεωρία της ιστορίας. 

Όταν στα φοιτητικά µου χρόνια ερωτοτροπούσα µε τη φιλοσοφία, οι δάσκαλοί µου 
της ιστορίας µε ανακαλούσαν στην τάξη µιας ιστορίας ως θετικής επιστήµης της 
οποίας ιδρυτής στην Ελλάδα ήταν ο Σπ. Λάµπρος – σε αντιδιαστολή µε τον 
«αµάρτυρο» Παπαρρηγόπουλο που έπαιζε µε µεγάλα θεωρητικά σχήµατα. Ήταν 
όµως αντιθεωρητικός ο Λάµπρος; Η επίσκεψη των κειµένων του µετά από πολλά 
χρόνια, µε τα ερωτήµατα που µας γεννά ο προβληµατισµός για την πορεία του 
ιστορικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, µας  επιφυλάσσει εκπλήξεις, δείχνοντας ένα 
ασυνήθιστο για την εποχή εύρος αντίληψης της ιστορίας, το οποίο χάθηκε στους 
επιγόνους.   
 

Μαρκόπουλος Αθανάσιος 

Ο Σπ. Λάµπρος εκδότης βυζαντινών κειµένων. Σκέψεις και προβληµατισµοί 

Ο Σπ. Λάµπρος είναι ασφαλώς η προσωπικότητα εκείνη που σφραγίζει µε την 
παρουσία της το αθηναϊκό Πανεπιστήµιο. Η ερευνητική του προσφορά, τεράστια σε 
όγκο, επιτρέπει πολλές επιµέρους θεωρήσεις. Το ιστορικό του ‘οικοδόµηµα’, 
αυστηρά τυπολογικό, εδράζεται αποκλειστικά στο θετικιστικό µοντέλο, το οποίο 
υπηρετεί µέχρι τέλους µε αξιοζήλευτη επιµονή, υποµονή και εργατικότητα χωρίς 
σύγκριση. Κατ’ αυτόν η ιστοριογραφία του παρελθόντος είναι  καθαρά τεκµηριωτική, 
µε αποτέλεσµα την απόλυτη µυθοποίηση της πηγής. Από τη συγκεκριµένη αυτή 
σκοπιά θα πρέπει να ερµηνευτούν τα Byzantinische Desiderata (Βyzantinische 

Ζeitschrift 1, 1892), όπου ο Λάµπρος σχεδόν θεοποιεί τη µελέτη των ποικίλων 
εκφάνσεων του βυζαντινού παρελθόντος, υπογραµµίζοντας µε ξεχωριστή έµφαση την 
εξέταση όλων αυτών των ενοτήτων για να ακολουθήσει η διεισδυτική ιστορική 
σύνθεση, στέρεα θεµελιωµένη στην πηγή.  

Ο Λάµπρος ‘παράγει’ τις κατ’ αυτόν προϋποθέσεις της ιστορίας εκδίδοντας 
συχνότατα από ένα χειρόγραφο, τεράστιο αριθµό κειµένων και παντοειδές αρχειακό 
υλικό, το οποίο όµως δεν κατάφερε πάντοτε να αξιοποιήσει. Ενδεχοµένως η τάση του 
αυτή να στάθηκε η αιτία της διακριτικής του αποµάκρυνσης από τον αυστηρό κόσµο 
της εκδοτικής, που είχε ήδη θεσπίσει απαράβατους κανόνες, τους οποίους δεν 
φαίνεται ότι είχε ακολουθήσει στην έκδοση του Μιχαήλ Χωνιάτη, µε αποτέλεσµα να 
δεχτεί σκληρή κριτική.  Είναι ορατό ότι ο Λάµπρος µε την προσωπική του ιστορική 
κοσµοθεωρία υπηρετεί την ιδέα του Γένους µέσω της Εθνικής Ιδέας, όπως το 
ιδεολόγηµα αυτό προβάλλεται εκείνη την εποχή από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
από την κρατούσα αντίληψη γενικότερα, πολιτική ακόµη και ανακτορική. Για τον 
λόγο αυτό µελετά µε ξεχωριστή επιµονή και µεγάλη συνέπεια την τελευταία χρονική 
περίοδο του Βυζαντίου, εκτιµώντας ότι κύτταρο αυτής της ιδέας του Γένους είναι το 
∆εσποτάτο του Μορέως. Ο Λάµπρος είναι µε τον τρόπο του παρών στη νέα δυναµική 
των πραγµάτων που διαµορφώνεται τότε. 
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Μπαλή Χαρίκλεια  

Ο Σπ. Λάµπρος στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1911-1912): διοικητικές 

µέριµνες και επιστηµονικές πρωτοβουλίες. 

 Ο Σπ. Λάµπρος, όπως και πολλοί άλλοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, είχε συχνή παρουσία σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και άλλες 
ακαδηµαϊκές συναντήσεις και πανεπιστηµιακούς εορτασµούς ανά την Ευρώπη ως 
εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε από το αρχειακό 
υλικό ότι η δική του ειδικά παρουσία σε ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά περιβάλλοντα 
του εξωτερικού ήταν µάλλον αδιάλειπτη και ότι επίσης έχαιρε το σεβασµό των εκεί 
συναδέλφων του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πέτυχε τη διεξαγωγή του 16ου 
συνεδρίου των "ανατολιστών" στην Αθήνα, την άνοιξη του 1912, σε συνδυασµό µε 
οργάνωση λαµπρών εορτασµών για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού 
πανεπιστηµίου.  

Στην ευθύνη για την επιτυχία του εγχειρήµατου είχε σηµαντικό µερίδιο, αφού 
το έτος 1911-1912 ήταν για δεύτερη φορά πρύτανης. Την ακαδηµαϊκή αυτή 
πρωτοβουλία στήριξε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και πνευµατικοί, καλλιτεχνικοί 
και άλλοι φορείς της πρωτεύουσας. Η δεύτερη πρυτανεία του (η πρώτη ήταν κατά το 
έτος 1904-1905) αντιµετώπιζε και άλλες σηµαντικότατες προκλήσεις. Καταρχάς, µε 
τον Οργανισµό του έτους1911 της κυβέρνησης Βενιζέλου (µε υπουργό Παιδείας τον 
Απ. Αλεξανδρή) το Πανεπιστήµιο είχε διαιρεθεί σε Εθνικό και Καποδιστριακό, αλλά 
µε κοινή σύγκλητο και έναν Πρύτανη, για να εισπράξει το κληροδότηµα ∆όµπολη, 
πράγµα που τότε φαινόταν ρεαλιστική και ελκυστική προοπτική.  

Παρά την καταστροφή του Χηµείου από πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1911 
και τα προβλήµατα που δηµιούργησε στη διοίκηση και τη χωροταξία του ιδρύµατος η 
προσαρµογή στα νέα νοµοθετικά δεδοµένα, η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά βρήκε το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών πολλαπλώς ωφεληµένο, ως συνέπεια του Οργανισµού του 
1911: µε διπλάσιες σχεδόν έδρες και επιστηµονικό προσωπικό, µε νέους επιστήµονες 
και εισαγωγή νέων επιστηµονικών αντικειµένων και, µε λίγα λόγια, µε θεσµικές 
αλλαγές που το µεταµόρφωναν σε σύγχρονο πανεπιστήµιο. Τον Μάρτιο-Απρίλιο του 
1912 η Αθήνα και το Πανεπιστήµιο Αθηνών γνώρισαν ηµέρες διεθνούς ακαδηµαϊκής 
προβολής, µε την συµπαράσταση βέβαια της κυβέρνησης, αλλά υπό τη "διεύθυνση" 
ως "µαέστρου" για την επιτυχή εκτέλεση του έργου, του Σπ. Λάµπρου. Η ανακοίνωση 
παρουσιάζει τα συγκεκριµένα γεγονότα, που δεν είναι τόσο γνωστά στη 
βιβλιογραφία, όπως οι αντίστοιχοι εορτασµοί για τα 100 χρόνια του ιδρύµατος. Η 
ανακοίνωση εξετάζει περαιτέρω, πώς η ακαδηµαϊκή-επιστηµονική θεωρία και δράση, 
τα επιστηµονικά δίκτυα, οι ακαδηµαϊκές «δηµόσιες σχέσεις», η διεθνής πολιτική και 
οι εθνικές διεκδικήσεις, θέµατα ιδεολογίας και ταυτότητας, αλλά και ο τουρισµός και 
η αναψυχή, συνεπλέχθησαν επιτυχηµένα και ειρηνικά στην ανοιξιάτικη Αθήνα του 
1912, σε ένα σκηνικό «µπελ-επόκ», ελάχιστους µήνες πριν την πολεµική εµπλοκή 
στα Βαλκάνια και δυο χρόνια πριν ακολουθήσει η υπόλοιπη Ευρώπη. 
 
Παπαδία-Λάλα Αναστασία 

Οι σπουδές της λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο και ο Σπ. Λάµπρος 
Ο Σπ. Λάµπρος έχει αφιερώσει ικανό τµήµα του έργου του στην περίοδο της 

λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο, 1204-1797 («φραγκοκρατίας», σύµφωνα µε τον 
όρο που ο ίδιος συχνά χρησιµοποιεί), µε έµφαση στην περίοδο της βενετικής 
κυριαρχίας. Στην ανακοίνωση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και η υπό διάφορες 
επόψεις κατηγοριοποίηση των σχετικών µελετών του (ιστορικές και λογοτεχνικές, 
πρωτότυπες και µεταφράσεις, συνθετικές και εκδόσεις πηγών). Παράλληλα, µέσα από 
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τις µελέτες αυτές θα εξετασθούν οι τρόποι ένταξης της περιόδου της λατινοκρατίας 
στον κορµό της ελληνικής εθνικής ιστορίας και θα αναδειχθούν ευρύτερες αντιλήψεις 
του Σπ. Λάµπρου για τη µεθοδολογία, τη θεωρία αλλά και τον σκοπό της επιστήµης 
της ιστορίας, στο πλαίσιο διεθνών ιστοριογραφικών ρευµάτων αλλά και ευρύτερων 
πολιτικών-ιδεολογικών συµφραζοµένων της εποχής του. Τέλος, θα αποτιµηθεί η θέση 
των αναφερόµενων στην περίοδο της λατινοκρατίας µελετών του Σπ. Λάµπρου στο 
συνολικό έργο του, όπως και, από την άλλη, η συµβολή των µελετών αυτών στη 
συγκρότηση του επιστηµονικού πεδίου της λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο ως 
τµήµατος της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας, σε σύνδεση µε την ιστορία του 
ύστερου βυζαντινού κράτους και του υπό τους Οθωµανούς ελληνικού κόσµου. 
 
Παυλόπουλος ∆ηµήτρης  

Ο Σπ. Λάµπρος στην ιστορία της ελληνικής τέχνης  

Με αφορµή άγνωστη επιστολογραφία του Σπ. Λάµπρου (1851-1919), σχετική 
προς τη σχεδιαζόµενη ανίδρυση στην πόλη της Σπάρτης στα µέσα της δεκαετίας του 
1910 ανδριάντα του βασιλιά Κωνσταντίνου (1868-1923), που θα συνδυαζόταν µε 
αναµνηστική στήλη των πεσόντων κατά τους πρόσφατους Βαλκανικούς Πολέµους 
Λακώνων, παρουσιάζεται και σχολιάζεται η γενικότερη συµβολή του σε ζητήµατα 
Ιστοριογραφίας της Τέχνης. Το υλικό αντλείται από έκδοση του πολιτευτή, τέως 
γυµνασιάρχη Παναγιώτη Χ. ∆ούκα µε τίτλο Ο ανδριάς του βασιλέως εν Σπάρτη 

(Αθήνα 1915), ανατύπωση φύλλων από τη σπαρτιάτικη εφηµερίδα Ηώς (1914).  
 
Παυλόπουλος Στάθης 

Ο Σπ. Λάµπρος και η «συλλογοµανία» του 19ου αιώνα  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1860 και υπό τις νέες πολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες που επέφερε το Σύνταγµα του 1864, στην πρωτεύουσα του ελληνικού 
κράτους παρατηρείται µια πραγµατική κοσµογονία αναφορικά µε τη συγκρότηση και 
δράση εθελοντικών συσσωµατώσεων. Η άνθηση του φαινοµένου της 
συσσωµάτωσης, έφερε στο επίκεντρο της δηµόσιας σφαίρας τις αξίες και τα 
πολιτισµικά πρότυπα µιας ραγδαία ισχυροποιούµενης αστικής τάξης. Οι αξίες αυτές 
εκφράστηκαν κυρίως στο περιβάλλον των φιλολογικών και φιλεκπαιδευτικών 
συλλόγων, γονιµοποιώντας νέα πεδία πρωτοβουλίας και δηµόσιας παρέµβασης.  

Πεδία όπου συχνά τα όρια δηµόσιου και ιδιωτικού αποδείχθηκαν εξαιρετικά 
ασαφή και µεταβαλλόµενα. Εκπαίδευση, εκλαΐκευση και διάχυση της επιστήµης, 
πρόνοια και φιλανθρωπία, δηµόσιοι εορτασµοί και µνηµονικές τελετές, αποτέλεσαν 
µερικά από τα πεδία όπου σύλλογοι, εταιρείες και αδελφότητες άρθρωσαν τις 
δραστηριότητές τους. Από την γένεσή του, το φαινόµενο της εθελοντικής 
συσσωµάτωσης συνδέθηκε µε την πνευµατική ελίτ της Αθήνας, κυρίως δε µε το 
διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του κατεξοχήν πνευµατικού 
θεσµού του ελληνικού κράτους κατά την εποχή εκείνη.  

Η ένταξη και συµµετοχή σε συλλόγους εκ µέρους του διδακτικού προσωπικού 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών υπήρξε πληθυντική, αναδεικνύοντας την έννοια της 
συσσωµάτωσης σε βασική πτυχή της ακαδηµαϊκής ιδιότητας και ταυτότητας. Υπό 
αυτό το πρίσµα, η ανακοίνωση θα εστιάσει στην περίπτωση του Σπ. Λάµπρου, λογίου 
που από πολύ νεαρή ηλικία συνέδεσε τον κοινωνικό του βίο µε δράσεις 
συσσωµάτωσης. Αρχικά ως έφηβος, συν-ιδρύοντας τον Φιλολογικό Σύλλογο 
Παρνασσό και σε όλη την διάρκεια της ζωής του συµµετέχοντας ενεργά σε µια σειρά 
από ελληνικά και διεθνή παραδείγµατα συσσωµάτωσης (Σ∆ΕΓ, ΙΕΕΕ, ΣΩΒ κά). Η 
ανακοίνωση, εγγράφοντας τον Σ. Λάµπρο στο πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά του 
φαινοµένου, επιχειρεί να ανασυνθέσει την διαδροµή και το αποτύπωµά που άφησε σε 
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φιλολογικούς συλλόγους και επιστηµονικές εταιρείες της Αθήνας, αντιµετωπίζοντάς 
αυτή την ένταξη ως βασικό συστατικό της πολύπλευρης ταυτότητας του λογίου του 
19ου αιώνα.   
 

Πλουµίδης Σπύρος 

Ανάµεσα στη µελέτη του Βυζαντίου και στο Στέµµα: Ο πολιτικός Σπ.  Λάµπρος (1916-

17) 

Αναµφισβητήτως, ο Σπ. Π. Λάµπρος, «ο χαλκέντερος ούτος συγγραφεύς, ο 
συνδυάζων µαζί µε την επιστηµονικήν µόρφωσιν και ύφος κοµψόν και ευγλωττίαν 
ουχί συνήθη», «κατόρθωσε να παραγάγη έργον πρωτοφανούς όγκου και αξίας», 
τόσον όσον αφορά «το ποσόν» όσο και «το ποιόν» του, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται σε µια νεκρολογία του στη Νέα Εστία (1930). Αυτός ο «σοφός 
διδάσκαλος του Γένους» και «πολύτιµος ιστοριογράφος», δεν ήταν ωστόσο 
προορισµένος για πολιτική σταδιοδροµία. Παρ’ όλα αυτά, την 27 Σεπτεµβρίου 1916 ο 
Σπ. Λάµπρος ανέλαβε τα ηνία της κυβέρνησης εν µέσω «κρίσεως» και ενός µεγάλου 
πολιτικού κενού, που είχε ανοίξει ο Μεγάλος Ευρωπαϊκός Πόλεµος και η επέµβαση 
των ∆υνάµεων στα εσωτερικά της χώρας. Η κυβέρνηση Λάµπρου έµεινε στη µνήµη 
ταυτισµένη µε τα Νοεµβριανά επεισόδια (18-19 Νοεµβρίου 1916) και το πογκρόµ 
εναντίον των βενιζελικών, καθώς και µε το «στένεµα» του θαλάσσιου αποκλεισµού 
της Ελλάδας από τον αγγλογαλλικό στόλο, που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες αµάχους 
(κυρίως εργάτες, γέρους και παιδιά). 

Ο λόγος που ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α´ ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Σπ. 
Λάµπρο ήταν αφενός η γνωριµία τους (ο Λάµπρος υπήρξε ο καθηγητής Ιστορίας του 
Κωνσταντίνου) και αφετέρου η αφοσίωση του τελευταίου προς το Στέµµα. Η 
βασιλοφροσύνη του Σπ. Λάµπρου ήταν –συν τοις άλλοις– απόρροια της µελέτης της 
Ιστορίας του µεσαιωνικού ελληνισµού και του Βυζαντίου. Για παράδειγµα, στην 
Επισκόπησιν της Ελληνικής Ιστορίας ο Λάµπρος παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο 
συνεχιστή των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου (Κωνσταντίνο ΙΒ´). Και απέδωσε την 
επιτυχία των δύο νικηφόρων Βαλκανικών Πολέµων (1912-13) στην «ελληνική 
βασιλεία». Πρώτα λοιπόν και παν’ απ’ όλα, αυτό που συνέδεε τον Κωνσταντίνο µε 
τον πρώην καθηγητή του ήταν το «βυζαντινόν ιδεώδες», (ή άλλως το «όνειρον της 
Κωνσταντινουπόλεως», δηλ. της κατά/ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης και της 
αναγόρευσης του βασιλέως των Ελλήνων σε «Αυτοκράτορα του Βυζαντίου»), δηλ. το 
αυτοκρατορικό ιδεώδες, ένα «ιδεώδες» το οποίο ενέπνεε και οιστρηλατούσε τον νου 
κι άλλων Βαλκάνιων βασιλέων, όπως του Φερδινάνδου της Βουλγαρίας. 
 

Σειρηνίδου Βάσω  

Ο Σπ. Λάµπρος και η ιστορία του παροικιακού ελληνισµού 

Η ιστορία του παροικιακού ελληνισµού, και ιδίως αυτού της κεντρικής 
Ευρώπης, απασχόλησε τον Σπ. Λάµπρο τόσο ως αντικείµενο αρχειακής έρευνας όσο 
και ως θέµα ακαδηµαϊκής και δηµόσιας αρθρογραφίας. Από το 1891 που δηµοσίευσε 
σε ελληνική µετάφραση τα έγγραφα της αυστριακής αστυνοµίας για τον Ρήγα και 
τους συντρόφους του, που του είχε εµπιστευθεί ο É. Legrand,   o Λάµπρος αφιέρωσε 
µέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας στην  ανάδειξη αρχειακών πηγών 
σχετικών µε την ιστορία των ελληνικών παροικιών της αψβουργικής αυτοκρατορίας, 
το µεγαλύτερο µέρος των οποίων δηµοσιεύτηκε µετά τον θάνατό του στον Νέο 
Ελληνοµνήµονα. Ενώ, µε τη µελέτη του «Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία 
και Αυστρία µακεδονικού ελληνισµού», που ανακοίνωσε  το 1912 στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και 
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άλλες, σχετικές µε το θέµα δηµόσιες παρεµβάσεις του έφερε την ιστορία των 
παροικιών στο ακαδηµαϊκό και δηµόσιο προσκήνιο.  

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει την παραπάνω δραστηριότητα σε σχέση, 
αφενός, µε τη συνολική διανοητική δραστηριότητα του Σπ. Λάµπρου, και αφετέρου, 
µε την ιστοριογραφική παραγωγή της τελευταίας εκατονταετίας περί τις παροικίες. 
Προσεγγίζοντας τις θετικιστικές αξιώσεις του έργου του και τον εθνικό οίστρο των 
παρεµβάσεών του ως χαρακτηριστικές ποιότητες της υπόστασής του ως δηµόσιου 
ιστορικού, η ανακοίνωση αναζητά σε αυτόν ακριβώς τον ρόλο του Λάµπρου τα 
ισχυρά αποτυπώµατά του στην ιστορική κατανόηση του παροικιακού φαινοµένου. 
 


