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Συνεργαζόμενο μέλος 

Πα.Πελ. 

 Αγγελική Σπυροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας 
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Συνοπτική περιγραφή του 

Έργου 

Ο 19
ος
 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. 

Σημαντικό μέρος αυτών των αναζητήσεων και ζυμώσεων 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. Η έρευνα αρθρώνεται σε τρεις θεματικές υποενότητες, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα αλλά και συμπληρωματικά η μια προς την άλλη: 

α) Πολιτισμικές ζυμώσεις: γραμματειακά γένη, λογοτεχνικά και ιδεολογικά ρεύματα, β) Η πρόσληψη των δραματουργικών ειδών (συγγραφείς, ιδεολογικά και 

αισθητικά ρεύματα, θεωρία του δράματος): ποιητικό θέατρο, θέατρο πρόζας και λυρικό θέατρο, γ) Θεωρήσεις διαπολιτισμικών σχέσεων και μεταφορών: Η 

εθνική γραμματεία ανάμεσα στο ξένο και στο οικείο 
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