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Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.) αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), ενός από τα µεγαλύτερα εθνικά 
ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας. Το Ι.Μ.Σ. έχει έδρα το Ρέθυµνο και καλύπτει το 
πεδίο της έρευνας στις ιστορικές, φιλολογικές και κοινωνικές επιστήµες. 

Το Ι.Μ.Σ. επιδιώκει οι έρευνες που προωθεί να είναι προσανατολισµένες σε 
πραγµατικές, ζωτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι η ιστορική και 
πολιτισµική αυτογνωσία, η τεκµηρίωση της πολιτισµικής παράδοσης και η 
διακρίβωση των προϋποθέσεων για µια απαλλαγµένη από προκαταλήψεις εθνική 
και πολιτισµική ιδεολογία ως βάση για ορθολογικές και ωφέλιµες διεθνείς σχέσεις. Το 
Ι.Μ.Σ. καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την προσέλκυση στην περιφέρεια 
επιστηµονικού δυναµικού, αξιοποιώντας παράλληλα το ήδη εκεί εγκατεστηµένο και 
ενισχύοντας την εκπαίδευση και ειδίκευση νέων επιστηµόνων.  

 

Πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών 

Το Πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 
προωθεί τη συστηµατική µελέτη και έρευνα της ιστορίας των τουρκικών λαών. Το 
Πρόγραµµα εξειδικεύεται στη µελέτη και έρευνα της κοινωνικής και οικονοµικής 
ιστορίας, καθώς και της ιστορίας των θεσµών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στους 
στόχους του εντάσσεται και η µελέτη και έρευνα της ιστορίας της σύγχρονης 
Τουρκίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών 
έχει αναπτύξει από το 1987 πρωτοπόρες δοµές για: 

• την εκπαίδευση νέων επιστηµόνων στο χώρο των τουρκικών σπουδών µέσω 
της συνδιοργάνωσης µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, καθώς και µέσω της 
απασχόλησής τους σε ερευνητικά προγράµµατα, 

• την παραγωγή ερευνητικού έργου µέσω της µελέτης οθωµανικών αρχείων και 
µνηµείων (οθωµανικά αρχεία Ηρακλείου, Χανίων, Άνδρου, Βέροιας· 
οθωµανικά µνηµεία και επιτύµβιες στήλες Κρήτης), 

• το διαρκή εµπλουτισµό της καλύτερης τουρκολογικής βιβλιοθήκης στην 
Ελλάδα, 

• τη διεξαγωγή διεθνών τουρκολογικών συµποσίων ανά τριετία. 
 
 
 
 
 
 



Τα διεθνή τουρκολογικά συµπόσια 

Το Πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών έχει 

διοργανώσει από το 1991 µέχρι σήµερα έξι διεθνή συµπόσια Τουρκολογίας στο 

Ρέθυµνο υπό τον ενιαίο τίτλο «Αλκυονίδες Ηµέρες στην Κρήτη». Τα συµπόσια 

πραγµατοποιούνται ανά τριετία µε τη συµµετοχή κάθε φορά είκοσι έως τριάντα 

καταξιωµένων οθωµανολόγων από όλο τον κόσµο. Είναι τα µόνα πάγια διεθνή 

συµπόσια οθωµανικών σπουδών που διεξάγονται στην Ελλάδα. 

 

Τα θέµατα των έξι συµποσίων που έχουν γίνει µέχρι σήµερα είναι τα εξής: 

 

 Το οθωµανικό εµιράτο (1300-1389) (Ρέθυµνο, 11-13 Ιανουαρίου 1991) 

 Η Εγνατία Οδός επί Τουρκοκρατίας (Ρέθυµνο, 9-11 Ιανουαρίου 1994) 

 Οι φυσικές καταστροφές στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και οι συνέπειές 

τους (Ρέθυµνο, 10-12 Ιανουαρίου 1997) 

 Ο οθωµανός αρχιναύαρχος: το αξίωµα και η επικράτειά του (Ρέθυµνο, 7-9 

Ιανουαρίου 2000) 

 Οι επαρχιακές ελίτ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Ρέθυµνο, 10-12 

Ιανουαρίου 2003) 

 Η Κρήτη και η ανατολική Μεσόγειος, 1645-1840 (Ρέθυµνο, 13-15 Ιανουαρίου 

2006) 

 

Το θέµα του έβδοµου συµποσίου είναι: 

 

 Πολιτικές πρωτοβουλίες από τα κάτω στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 

(Ρέθυµνο, 9-11 Ιανουαρίου 2009) 
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7ο ∆ιεθνές Τουρκολογικό Συµπόσιο (Αλκυονίδες Ηµέρες στην Κρήτη) 
 
 
 

Θέµα συµποσίου: 
Πολιτικές πρωτοβουλίες από τα κάτω στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 

 
 
 
Η παραδοσιακή εικόνα για την Οθωµανική Αυτοκρατορία είναι η εικόνα ενός 

ανατολίτικου, µουσουλµανικού, δεσποτικού κράτους που οι υπήκοοί του ήταν έρµαια της 

βούλησης του σουλτάνου και των εκπροσώπων της διοίκησης. Η επιστηµονική έρευνα 

έχει καταδείξει ότι αυτή η απεικόνιση του οθωµανικού κράτους είναι υπεραπλουστευτική 

και ατεκµηρίωτη. Στόχος του συµποσίου είναι να διερευνήσουµε πώς, σε µια κοινωνία 

της οποίας τα µέλη δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα και ψήφο όπως σήµερα, 

εµφανίζονταν κοινωνικά κινήµατα, υπήρχε πολιτική διεκδίκηση, διατυπώνονταν και 

ακούγονταν πολιτικά αιτήµατα, ατοµικά ή συλλογικά. Πιστεύουµε πως η µελέτη του 

θέµατος του συµποσίου είναι επίκαιρη και προσδίδει ιστορικό βάθος σε ένα ζήτηµα που 

παραµένει ακόµη ανοιχτό στις µέρες µας: αναφερόµαστε στη σχέση του κράτους µε την 

κοινωνία και τις προϋποθέσεις, τους τρόπους και τα όρια της συµµετοχής της δεύτερης 

στη διαµόρφωση της επίσηµης κρατικής πολιτικής. 



Οι εκδόσεις των συµποσίων 

 
 
 

 Ελισάβετ Ζαχαριάδου (επιµ.), The Ottoman Emirate (1300-1389). 
Halcyon Days in Crete I, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ρέθυµνο 1994 
 
 Χορηγοί: Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Τουρισµού, Βρετανικό 
Συµβούλιο. 

 

 
 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου (επιµ.), The Via Egnatia under  Ottoman Rule 
(1380-1699). Halcyon Days in Crete II, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ρέθυµνο 1997 
 
Χορηγοί: Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορική Τράπεζα, Ίδρυµα Α. Γ. Λεβέντη, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, ∆ήµος Ρεθύµνου. 
 
 
 
 
 

Ελισάβετ Ζαχαριάδου (επιµ.), Natural Disaster in the Ottoman 
Empire. Halcyon Days in Crete III, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ρέθυµνο 1999 
 
Χορηγοί: Υπουργείο Πολιτισµού, Ίδρυµα Α. Γ. Λεβέντη, Ίδρυµα 
Ελένης Νάκου, Πανεπιστήµιο Κρήτης, ∆ήµος Ρεθύµνου. 

 
 
 
 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου (επιµ.), The Kapudan Pasha: His Office and his 
Domain. Halcyon Days in Crete IV, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ρέθυµνο 2002 
 
Χορηγοί: Ίδρυµα Α. Γ. Λεβέντη, Ίδρυµα Ελένης Νάκου, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης. 
 
 
 
 
 

Αντώνης Αναστασόπουλος (επιµ.), Provincial Elites in the 
Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V, Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυµνο 2005 
 
Χορηγοί: Υπουργείο Πολιτισµού, Ακαδηµία Αθηνών, Ιστορική και 
Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνου, Ίδρυµα Α. Γ. Λεβέντη. 



Κρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τα συµπόσια και τους τόµους των 
πρακτικών τους 

 
 Για τα πρακτικά του συµποσίου Το οθωµανικό εµιράτο (1300-1389):  

Η έκδοση αυτού του τόµου γεννά ... προσδοκίες. Στο µέτρο που τα περιεχόµενά του 
αντικατοπτρίζουν τη σηµερινή κατάσταση των σπουδών γύρω από την πρώιµη οθωµανική 
ιστορία, ο τόµος ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις προσδοκίες ... [Σε αυτόν τον τόµο] 
έχουν συγκεντρωθεί πολλά εξαιρετικά κείµενα. 
(Colin Heywood στο Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 59/2 
[1996], σελ. 363-365) 
 

 Για τα πρακτικά του συµποσίου Η Εγνατία Οδός επί Τουρκοκρατίας: 
Ο τόµος αυτός αποτελεί τη συλλογή των ανακοινώσεων που έγιναν στο δεύτερο ∆ιεθνές 
Συµπόσιο του Προγράµµατος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 
... Το αποτέλεσµα αυτής της «εξαίρετης πρωτοβουλίας» (όπως τη χαρακτηρίζει ο Μάχιιλ 
Κίλ) είναι µια εξαιρετική συλλογή κειµένων που επικεντρώνονται σε διάφορες όψεις της 
Εγνατίας Οδού ... Αυτή η πολύτιµη συλλογή κειµένων ρίχνει άπλετο φως στο θέµα ... 

(Kate Fleet στο Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 62/2 [1999], σελ. 
362-363) 

 
 Για τα πρακτικά του συµποσίου Οι φυσικές καταστροφές στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και οι συνέπειές τους: 

… αυτό το βιβλίο περιέχει την «τελευταία λέξη» της επιστηµονικής έρευνας [στο θέµα] και 
δηµιουργεί πολλές σηµαντικές προοπτικές για µελλοντικά πεδία έρυνας. 

(Salvatore Speziale στο Journal of the Economic and Social History of the Orient, 44/4 
[2001], σελ. 603-606) 

 
 Για τα πρακτικά του συµποσίου Οι επαρχιακές ελίτ στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία: 

Αυτός ο τόµος είναι µια πολύτιµη και χρήσιµη συλλογή µικροµελετών που αποκαλύπτουν 
διάφορα χαρακτηριστικά και όψεις της ταυτότητας και της ιστορίας των οθωµανικών ελίτ σε 
διάφορες περιόδους και περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, εγείροντας παράλληλα 
σηµαντικά µεθοδολογικά ζητήµατα. 

(Svetla Ianeva στο Journal of Early Modern History, 11/6 [2007], σελ. 367) 

 
 Για τις εργασίες του συµποσίου Η Κρήτη και η ανατολική Μεσόγειος, 1645-

1840: 
Πυλώνας αυτής της εικόνας [του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ως κέντρου έρευνας 
της οθωµανικής ιστορίας µε διεθνή ακτινοβολία] είναι αναµφίβολα τα συµπόσια της σειράς 
Αλκυονίδες Μέρες στην Κρήτη· όχι µόνο επειδή κάνουν ορατή την παρουσία και τη 
δραστηριότητα του Ινστιτούτου, αλλά κυρίως επειδή έχουν πετύχει κάτι αρκετά σπάνιο: να 
δηµιουργήσουν έναν ζωντανό χώρο συζήτησης, ενηµέρωσης και ανταλλαγής απόψεων 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες. 

(Ελένη Γκαρά στο Σύγχρονα Θέµατα, 92 [Ιανουάριος-Μάρτιος 2006], σελ. 76-80) 
 


