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Με αφορµή την επέτειο των εκατό χρόνων από τον θάνατο του Σπυρίδωνος
Λάµπρου, το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών συνδιοργανώνουν συνέδριο µε θέµα:
«Σπυρίδων Λάµπρος. Ο ιστορικός, το έργο και η εποχή του».
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ιστορικός, συγγραφέας, µεταφραστής, ποιητής,
καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Σπυρίδων Λάµπρος
αποτελεί, αναµφίβολα, µια από τις πιο σηµαντικές φυσιογνωµίες του 19ου και του
20ού αιώνα. Συνεχίζοντας το έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, συντέλεσε
τα µέγιστα στη διαµόρφωση και ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής ιστορικής
επιστήµης. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε συστηµατικά για τη συγκρότηση
θεσµών, οι οποίοι στράφηκαν στη µελέτη του παρελθόντος (Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους κ.ά.), παράλληλα µε τις καινοτοµίες που έφερε
στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία (ιστορικά σεµινάρια, αρχειακή εργασία κ.ά.), Το
πολυσχιδές, διεθνούς απήχησης έργο του απλώθηκε σε όλη την έκταση της ελληνικής
ιστορίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, προσφέροντας έναν
µοναδικό αρχειακό πλούτο. Εκτός από την επιστηµονική του δράση, ο Λάµπρος είχε
µια σηµαντικότατη πολιτική και κοινωνική παρουσία. Πρωθυπουργός για µικρό
χρονικό διάστηµα, πρωταγωνιστικό πρόσωπο της Εθνικής Εταιρείας, ιδρυτής του
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, υπηρέτησε το ελληνικό εθνικό κράτος µε
πολλαπλούς τρόπους και από πολλές θέσεις ευθύνης. Το πλούσιο αρχείο του, το
οποίο φιλοξενείται στους δυο φορείς που συνδιοργανώνουν το συνέδριο, αποτελεί
µια εξαιρετικά σηµαντική πηγή για τη ζωή και το έργο του.
Εκατό χρόνια από τον θάνατό του, το συνέδριο επιχειρεί να συζητήσει εκ
νέου την παρουσία και το έργο του Λάµπρου, τιµώντας έναν από τους κορυφαίους
καθηγητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών και παράλληλα έναν ιστορικό που καθόρισε
όσο λίγοι τη νεοελληνική ιστορική συνείδηση. Ο στόχος είναι να αναδειχθούν η
προσωπικότητα και το έργο του στο πλαίσιο των µεγάλων ιδεολογικών και
επιστηµονικών ρευµάτων της εποχής του (εθνικισµός, ροµαντισµός, ιστορισµός) και
παράλληλα να ενταχθούν στις πολιτικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το ελληνικό
κράτος, από την τρικουπική περίοδο έως τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα και τον
Εθνικό ∆ιχασµό. Η µελέτη της ζωής και του έργου του Λάµπρου µπορεί να
αποτελέσει ένα εξαιρετικό παρατηρητήριο για την κατανόηση της εποχής του και του
διανοητικού σύµπαντος στο οποίο ο ίδιος µετείχε.
Το πρόγραµµα του συνεδρίου είναι αναρτηµένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.arch.uoa.gr
www.archive.uoa.gr
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