
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Ξελνδνρεία θαη ην Σύγρξνλν  

Υπνθείκελν : 1890-1940  

 

Εηζάγεηε θσηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ρξεκαηνδνηνύκελν εξεπλεηηθό έξγν 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 200.000 επξώ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 2020-2022 (36 κήλεο) 

 

 

 

 

 

 

Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε: Άλλα Δεζπνηνπνύινπ 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: HOTEMS 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Αλζξσπηζηηθέο Επηζηήκεο: Λνγνηερλία θαη 

Πνιηηηζκόο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Παλεπηζηήκην ηεο  Γιαζθώβεο 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ: https://www.hotems.enl.uoa.gr/ 

 

https://www.hotems.enl.uoa.gr/
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν εξεπλεηηθό πξόγξακκα εζηηάδεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε αγγιόθσλα θείκελα 

ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνύ ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Εμεηάδνληαο ην 

μελνδνρείν σο θύξην ζέκα θαη κνηίβν ζηε ινγνηερλία ηεο επξύηεξεο πεξηόδνπ ηνπ κνληεξληζκνύ, 

δηεξεπλνύκε ην ελλνηνινγηθό ηνπ θνξηίν θαη ηηο ζπκβνιηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο. Καζώο απνηειεί ρώξν / 

ζπλεθδνρή ηεο λεσηεξηθόηεηαο, ηνπ θνζκνπνιηηηζκνύ, ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηεο 

ππεξεζληθόηεηαο, ην μελνδνρείν θαζηεξώλεηαη σο έλα ζεκαληηθό πεξηβάιινλ πνπ θαιιηεξγεί 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δσήο, ελώ επηβάιιεηαη ζην αζηηθό ηνπίν θαη θαη᾽ επέθηαζε ζηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο αζηηθήο εκπεηξίαο. Τν εξεπλεηηθό έξγν εμεηάδεη ηε ζπλάθεηα κεηαμύ ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζεσξίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ζεκαηηθνύο άμνλεο 

θαη ηνλ ζεκειηώδε ξόιν ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ Επξώπε θαη ηηο ΗΠΑ. Δηεξεπλά επίζεο ηελ πξόζιεςε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ Ειιάδα θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, εμεηάδνληαο ηηο 

αγγινειιεληθέο ινγνηερληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο θαη εζηηάδνληαο ζηνλ αληίθηππν ηνπ μελνδνρείνπ 

ζηελ ειιεληθή αζηηθή εκπεηξία. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η επίδξαζε ηνπ μελνδνρείνπ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε λεσηεξηθόηεηα θαηά ηηο 

αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα παξακέλεη αλεμεξεύλεην πεδίν γηα ηε ινγνηερληθή θαη πνιηηηζκηθή 

θξηηηθή. Η πξσηνηππία ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο θπξίσο αθνξά ζην επξύ δηαπνιηηηζκηθό 

θαη δηεπηζηεκνληθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, πξνζθέξνληαο θαηλνηόκα κέζα αλάγλσζεο ηεο 

κνληεξληζηηθήο γξαθήο ζε κηα επξύηεξε γεσγξαθηθή θιίκαθα. Επίζεο, ην έξγν απνζθνπεί ζηελ 

πξσηόηππε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ μελνδνρείνπ ζηνλ 

Ειιεληθό ρώξν εμεηάδνληαο ηελ μελνδνρεηαθή εκπεηξία αγγιόθσλσλ ζπγγξαθέσλ ζε ειιεληθά 

μελνδνρεία (π.ρ. ζε κηθξά ή κεγάια μελνδνρεία ηεο Αζήλαο ή αληηζηνίρσο ζε θαηαιύκαηα ζε 

ζέξεηξα) θαζώο επίζεο ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο αζηηθήο ηαπηόηεηαο. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Τν εξεπλεηηθό έξγν απνζθνπεί ζην λα: 

α) εηζαγάγεη έλα λέν ελλνηνινγηθό θαη ινγνηερληθό κνηίβν πνπ ζα εκπινπηίζεη ηε κειέηε ηνπ ρώξνπ ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ησλ αξρώλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, όπσο επίζεο ζην λα δηεπξύλεη ην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ινγνηερληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ, 

β) ζπλεηζθέξεη ζην πεδίν ηεο κειέηεο ηνπ κνληεξληζκνύ, θαζώο θαη ζηελ έξεπλα ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ ζεσξηώλ ηνπ 

ρώξνπ, 

γ) εληζρύζεη ηελ δηεπηζηεκνληθόηεηα: κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο θαη ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ελλνηνινγηθνύ θνξηίνπ ηνπ 

μελνδνρείνπ ζηνρεύνπκε ζηνλ ζπγθεξαζκό κεγάινπ εύξνπο θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο 

αλαδεηθλύνπλ ηελ δηαπνιηηηζκηθή ζεκαζία ηνπ μελνδνρείνπ ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην κνληεξληζκό,  

δ) ζπκβάιιεη (βηβιηνγξαθηθά) ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα 

ε) εκπλεύζεη θνηηεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη κεηα-δηδαθηνξηθνύο εξεπλεηέο ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

έξεπλα ηνπ αληίθηππνπ ηνπ κνηίβνπ ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ αζηηθή δσή ζηελ παγθόζκηα ινγνηερλία, 

ζη) δηεπθνιύλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ Ειιήλσλ κειεηεηώλ κε ην ζέκα θαη λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ ειιεληθώλ μελνδνρείσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ απηώλ ζηελ ζύγρξνλε ειιεληθή εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα. 

δ) πξνσζήζεη ηε ζθέςε πέξα από εζληθά θαη εηδνινγηθά όξηα, κε ζηόρν ηνλ ζπγθεξαζκό δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ θαη 

γλώζεσλ από έλα επξύ αθαδεκατθό πεδίν, θαζώο θαη από δηάθνξα πνιηηηζκηθά ή εζληθά παξαδείγκαηα. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδόηεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαζώο πξνάγεη ηε βαζηθή έξεπλα ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, νη νπνίεο δελ ρξεκαηνδνηνύληαη επαξθώο, θαη ζηεξίδεη ηε πξαγκαηνπνίεζε 

θαη δηάρπζε θαηλνηόκσλ έξγσλ. Παξέρεη επθαηξίεο γηα έξεπλα θαη απαζρόιεζε ζε λένπο εξεπλεηέο, 

δηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο θαη κεηαδηδαθηνξηθνύο εξεπλεηέο, ζε κηα επνρή πνπ νη αθαδεκατθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο πξαγκαηηθά ζπαλίδνπλ. Επίζεο, δηεπθνιύλεη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηα ηαμίδηα γηα εξεπλεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, ζπλέδξηα, θαζώο θαη δηθηύσζε κε αθαδεκατθνύο εξεπλεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Τέινο, 

απμάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ην ζεκαληηθό αθαδεκατθό έξγν 

πνπ επηηειείηαη, θαζώο θαη ηελ πξσηόηππε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ εθπνλείηαη ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Σπγγξνύ 185 & Σάξδεσλ 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σκύξλε, Ειιάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


