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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  ΝΕΑ             Ιανουάριος - Απρίλιος 2019 

 

Αγαπητοί φίλοι,  

Εδώ και μήνες συζητούμε με τον Γιάννη Μαυρίκο για τις διαλέξεις που ετοιμάζει για το Πανόραμα 

με θέμα τη Γαλλική Επανάσταση. Όπως θα δείτε παρακάτω, η πενταετία που συγκλόνισε τον δυ-

τικό κόσμο και αποτέλεσε τον καταλύτη στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην 

αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, εξετάζεται από όλες τις πλευρές. Ένα από τα πιο ενδια-

φέροντα κεφάλαια είναι το επαναστατικό κίνημα και οι αντιδράσεις στις γαλλικές επαρχίες. Πού να 

φανταστούμε πόσο επίκαιρος θα ήταν αυτός ο παράγοντας, όταν ξέσπασε το φθινόπωρο του 2018 

το Κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων! Η γαλλική επαρχία –με τις επί μέρους ιδιαιτερότητές της– είναι 

ένας από τους μεγάλους άγνωστους της Επανάστασης του 1789.  Όμως, όπως είναι γνωστό, η 

δραματικότερη πτυχή της Επανάστασης είναι «ο διχασμός-η σκλήρυνση-η τρομοκρατία». Περιττό 

να σημειώσουμε πόσο επίκαιρο φαντάζει αυτό το θέμα, που έμεινε στην Ιστορία με τον χαρα-

κτηρισμό «La Terreur». Όταν εκλύονται τα πιο τρομακτικά ένστικτα του ανθρώπου, βασιλεύει ο 

ανείπωτος ζόφος.       

Έχουμε κάνει πάρα πολλούς κύκλους διαλέξεων με θέματα που προσφέρουν υλικό για σκέψη. Από 

τον «Θηβαϊκό κύκλο της τραγωδίας» (διαλέξεις της Κικής Ξυλά) και τον «Πελοποννησιακό πό-

λεμο» (διαλέξεις που έκανε η Μάχη Καρανίκη) έως τη «Μικρασιατική Εκστρατεία» (οι πρόσφατες 

διαλέξεις του Κώστα Καραμαλή) και πάμπολλα άλλα θέματα, όπως το ζήτημα των Ενωτικών και 

Ανθενωτικών τις τελευταίες δεκαετίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι, δυστυχώς, η γνώση της Ιστορίας δεν προσφέρει διδάγματα σε 

κανέναν. Παρόλα αυτά, κι επειδή η ελπίδα μας κρατάει ζωντανούς, θέλω να ελπίζω ότι οι πανο-

ραμικές διαλέξεις μπορεί να κινητοποιούν το μυαλό μας ώστε να αντιμετωπίζουμε με περισσότερη 

περίσκεψη τα γεγονότα που ζούμε.  

Ας μου επιτραπεί να κάνω έκκληση σε όλους: μην αφήσετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί σε διχα-

στικά συνθήματα και αισθήματα, που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Καιροφυλακτεί «La 

Terreur». Ας μην ξεχνάμε ότι στον Εθνικό Ύμνο ο διχασμός είναι αυτό που καταρριέται ο Διονύ-

σιος Σολωμός.  
Ζητώ συγγνώμη για τις παραινέσεις,  

Με μεγάλο σεβασμό και βαθύτατο προβληματισμό, Μαριάννα Κορομηλά                      

 

 



ΚΥΚΛΟΣ   ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ  2019   

 

Η Γαλλική Επανάσταση, 1789-1794 

Πέντε δίωρες απογευματινές διαλέξεις με πρωινή επανάληψη  

 

Ομιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος, μελετητής της μεσαιωνικής Δύσης  

 

Διάλεξη 1.  Οι κοινωνικές και πνευματικές ρίζες της Γαλλικής Επανάστασης. Η εμφάνιση της 

αστικής (τρίτης ) τάξης και ο Διαφωτισμός. 

Διάλεξη 2.  Η έκρηξη και η πρώτη φάση της Επανάστασης, η « Ένδοξη περίοδος» (1789-1792).  

Η ανατροπή του παλαιού καθεστώτος και οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές.   

Διάλεξη 3.  Η έναρξη της  δεύτερης φάσης της Επανάστασης, τα « Τρομερά χρόνια» (1792-1794). 

Η αιματηρή συνέχεια μιας ένδοξης πορείας πολιτικών αλλαγών. 

Διάλεξη 4.  Η συνέχεια της δεύτερης φάσης της Επανάστασης. Διμέτωπος αγώνας της 

επαναστατικής Γαλλίας απέναντι στην συνασπισμένη Ευρώπη και την εσωτερική αντίδραση.  

Η σκλήρυνση της Επανάστασης. Τρομοκρατία.  

Διάλεξη 5.  Κορύφωση της Τρομοκρατίας, τα τελευταία στάδια και το τέλος της Επανάστασης.   

 

Πέντε δίωρες διαλέξεις με πλουσιότατο οπτικοακουστικό υλικό και αναλυτικές Σημειώσεις  

Το απόγευμα της Τετάρτης: 30/1, 13, 20, 27/2, 6/3 (6:30-9:00) 

Επανάληψη το πρωί της Πέμπτης: 31/1, 14, 21, 28/2, 7/3 (11:00-1:30) 

 

Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή   

  
>>>>> Προτεινόμενα διαβάσματα αντί άλλης εισαγωγής:  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ, του Καρόλου Ντίκενς (εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 2017). 

ΕΝΕΝΉΝΤΑ ΤΡIΑ, του Βίκτορα Ουγκώ (πρόκειται για το έτος 1793, αλλά έτσι είναι ο τίτλος) (εκδόσεις 

Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2005). 

 

 
 



ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  ΤΑΞΙΔΙΑ   Μάρτιος – Μάιος  2019  

 

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι υπάρχει πιθανότητα εξαγγελίας πρόωρων εθνικών εκλογών,  τον 

Μάρτιο (;) ή τον Μάιο (;), οπότε θα πρέπει να αναβληθεί ή να ακυρωθεί κάποιο από τα τετραήμερα 

που οργανώσαμε με την Εύα Βόγια και το γραφείο Voya Travel, προτείνουμε: 

  

ΙΩΝΙΑ τον Μάρτιο  

Ξεναγεί η Μάχη Καρανίκη 

Μία τετραήμερη αρχαιολογική περιήγηση : Πέμπτη πρωί 28/3 – Κυριακή βράδυ 31/3/2019 

 

Αεροπορικά με Aegean από την Αθήνα στη Σάμο και ολοήμερη ξενάγηση (Ευπαλίνειο όρυγμα, αρ-

χαιολογικά μουσεία στο Πυθαγόρειο και το Βαθύ). Αναχώρηση από το Βαθύ για το μικρασιατικό 

Κουσάντασι με καραβάκι. Τρεις νύχτες στο Κουσάντασι στο ξενοδοχείο Hilton by Double Tree (με 

πρωινό και δείπνο). Ξεναγήσεις: Έφεσος και πέριξ, Πριήνη, Μίλητος, Δίδυμα, Λάτμος (αν προλά-

βουμε), Μητρόπολη, Σάρδεις της Λυδίας. Κυριακάτικη απογευματινή περιήγηση στη χερσόνησο 

της Ερυθραίας: Τέως, Βουρλά, Σκάλα Βουρλών (στον Σμυρναϊκό κόλπο και μνήμη Γιώργου Σεφέ-

ρη), Αλάτσατα.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι έτοιμο. Δηλώστε αν θέλετε να σας το στείλουμε.  

 

     
 

Στη μισοβουλιαγμένη Μίλητο το 2014: Ένα από τα δύο λιοντάρια στη χαμένη είσοδο του «Λιμανιού των λεόντων» 

 

 

Έφεσος 1962   Στα ερείπια του 

ιουστινιάνειου ναού του Ιωάννη 

του Θεολόγου  

 
 



ΝΑΞΟΣ με επίκεντρο τα δεκάδες βυζαντινά μνημεία του νησιού τον Μάιο  

Ξεναγεί η Μαριάννα Κορομηλά 

Τετραήμερη περιήγηση σε έναν πλουσιότατο και σχεδόν άγνωστο κόσμο.  

Με πλοίο: Πέμπτη πρωί 9/5 – Κυριακή βράδυ 12/5. Ή με αεροπλάνο (περιορισμένες θέσεις): 

Τετάρτη απόγευμα 8/5 – Κυριακή απόγευμα 12/5/2019 

 

Διανυκτέρευση στο πολύ καλό και κεντρικό Naxos Resort Beach Hotel. Εκτός από τα βυζαντινά, 

που επιλέξαμε με μεγάλη δυσκολία λόγω της πληθώρας και του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, 

θα περπατήσουμε την πολύ καλά διατηρημένη Χώρα, όπου και το Αρχαιολογικό Μουσείο, και θα 

επισκεφθούμε τις λιγοστές αρχαιότητες αυτού του μεγάλου πνεύμονα του ιωνικού πολιτισμού στο 

κέντρο των Κυκλάδων. Πολύτιμη στάθηκε η συμβολή της Δήμητρας και της Μαργαρίτας Γριτσο-

πούλου στην οργάνωση όλου του ταξιδιού και ελπίζουμε να μας συνοδεύσουν για να μας μυήσουν 

στο ναξιώτικο περιβάλλον και να μας γνωρίσουν μερικούς από τους ανθρώπους που διατηρούν 

ζωντανές τις παραδόσεις.  

 

Έχουμε τόσα πολλά να δούμε και να πούμε, ώστε προγραμματίσαμε και δύο εισαγωγικές 

διαλέξεις στο Πανόραμα, μία πριν και μία μετά το Πάσχα:  

 

Το απόγευμα της Τετάρτης 17/4 με πρωινή επανάληψη την Πέμπτη 18/4: Νάξος Α΄ 

Το απόγευμα της Δευτέρας 6/5 με πρωινή επανάληψη την Τρίτη 7/5: Νάξος Β΄ 

  

Δηλώστε ενδιαφέρον για να σας σταλεί το αναλυτικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα γύρω στις 25 

Ιανουαρίου.  

 

 
 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΓΕΡΑΚΙ – ΛΙΟΝΤΑΡΙ     

Προγραμματίζουμε ένα πενθήμερο: Πέμπτη απόγευμα 13/6 – Δευτέρα (του Αγίου Πνεύματος) 

17/6/2019. Το σημειώνουμε για να το λάβετε υπόψη σας, αλλά το πρόγραμμα είναι ακόμα σε 

προκαταρκτική φάση. Θα ενημερωθείτε το συντομότερο. 

Νάξος 



ΚΥΚΛΟΣ   ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2019   

 

 

 

Την Τετάρτη το απόγευμα 3 και 10 Απριλίου (6:30-9:00) 

Πρωινή επανάληψη την Πέμπτη 4 και 11 Απριλίου (11:00-1:30) 

Δηλώστε συμμετοχή   

 

 
Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ο Πορφυρογέννητος υποδέχεται τον τσάρο των Βουλγάρων Συμεών 

 

 
Με άλλα λόγια, όλη η φετινή άνοιξη είναι αφιερωμένη στη βυζαντινή χιλιετία! 

 

 

Ευχαριστούμε όσους θυμούνται να μας παρακολουθούν στο Facebook και μας εμψυχώνουν με ένα 

σχόλιο ή ένα «like». Αλλά και στην Ιστοσελίδα μας apan.gr θα βρείτε διάφορα ενδιαφέροντα. 

Μεταξύ των άλλων: το Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο του Δούκα Δούκα «Τερμησσός, χαμένη στην 

ομίχλη», καθώς και  μια σειρά από φωτογραφίες από τη θαυμάσια έκθεση «Μόραλης» στο Μπε-

νάκη της Πειραιώς, η οποία έχει παραταθεί μέχρι την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Πρέπει να πάτε 

εξάπαντος – και μια δεύτερη φορά. Είναι μοναδική. Θα χρειαστείτε τουλάχιστον δύο ώρες. 

Καλύτερα τρεις.  

>>> Εφόσον ακόμα δεν έχει λυθεί το τεχνικό πρόβλημα του Αρχείου, αποφασίσαμε να ανεβάζουμε 

στην Ιστοσελίδα μας πολλές από τις Ταξιδιωτικές Σημειώσεις και τις Σημειώσεις Διαλέξεων μαζί 

με πολύ άλλο υλικό, ώστε να είναι προσβάσιμη η δουλειά μας στους συνδρομητές και φίλους. Στην 

αρχική σελίδα υπάρχει και Αναζήτηση. Κάντε μερικές δοκιμές. Θα παρασυρθείτε στην οικουμένη!  

apan.gr                        

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ΄ο Πορφυρογέννητος  

(945-959)  

Ενδεικτική προσέγγιση 

 

Δύο δίωρες απογευματινές διαλέξεις με πρωινή επανάληψη 

  

Ομιλητής ο Α. Μαρκόπουλος, ομοτ. καθηγητής Βυζαντινής 

Φιλολογίας 

 


