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Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω, απόψε, την έκδοση του τιμητικού τόμου 

αφιερωμένου στην ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου μας Όλγα 

Κατσιαρδή- Χέρινγκ. Ένας τόμος που αποτελεί καρπό αγάπης και 

εκτίμησης των συναδέλφων και των μαθητών και μαθητριών της, ένας 

τόμος με τον οποίο το Πανεπιστήμιό μας και το Τμήμα της τιμά μια 

διακεκριμένη επιστήμονα και μια αφοσιωμένη πανεπιστημιακή δασκάλα.  

 Οι λόγοι αυτής της τιμής είναι πολλοί και δίκαιοι. Η τιμώμενη 

υπηρέτησε για περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες με αφοσίωση και 

πίστη το Πανεπιστήμιό μας, ταύτισε την πολύχρονη και ιδιαίτερη 

δημιουργική ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία με το ΕΚΠΑ. Ασχολήθηκε 

επισταμένως με την ιστορία του νέου ελληνισμού, χαράσσοντας νέους 

δρόμους στη μελέτη του, κερδίζοντας την αναγνώριση της ελληνικής και 

διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Το έργο της συνομίλησε 

συστηματικά με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, ενώ ανέπτυξε τη 

συγκριτική οπτική συνδεδεμένη με την κριτική σκέψη.  Μέσα από την 

προσφορά της σε μια σειρά από επιστημονικές και διοικητικές θέσεις 

συνέβαλε, όσο ελάχιστοι, στην ανάπτυξη του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και γενικότερα στην οργάνωση των ιστορικών 

σπουδών στη χώρα μας. Πέρα από την ερευνητική και συγγραφική της 

δραστηριότητα, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς της στη 

διδασκαλία δημιουργώντας ένα σημαντικό νέο επιστημονικό δυναμικό, 

όπως αποτυπώνεται και στις σελίδες του παρόντα τόμου. Συνολικά, 

εργάστηκε με πάθος για την προβολή του Πανεπιστημίου μας και την 

ανάδειξη του έργου του σε όλους τους τομείς. Προσωπικά είχα τη χαρά 



να συνεργαστώ μαζί της, πρόσφατα, στην επιτροπή που συγκρότησε το 

πανεπιστήμιό μας για την επέτειο του εορτασμού των 200 χρόνων από 

την Ελληνική Επανάσταση και εκτίμησα για άλλη μια φορά το 

απαράβλητο ήθος, την εργατικότητα, την κριτική σκέψη και την 

ευθυκρισία της. 

  Ο τόμος που παρουσιάζουμε σήμερα είναι αντάξιος της προσφοράς 

και του έργου της Όλγας Κατσιαρδή-Χέρινγκ. Περιλαμβάνει 41 μελέτες 

από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους συναδέλφους της, από όλες τις 

γωνιές του κόσμου. Εύλογα είναι αφιερωμένο στο αγαπημένο της 

ερευνητικό πεδίο, στην ιστορία του νέου ελληνισμού, δημιουργώντας ένα 

μοναδικό σώμα μελετών που αγκαλιάζουν το θέμα με ευρύτητα και 

πολυφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της συντακτικής 

επιτροπής του και ιδιαίτερα την ψυχή του όλου εγχειρήματος, την 

ομότιμη καθηγήτρια Αναστασία Παπαδία-Λάλα. 

 

Αγαπητή κυρία Κατσιαρδή, 

Τυχεροί, όσοι και όσες, όπως εσείς, απολαμβάνουν την αγάπη και την 

εκτίμηση των ομοτέχνων τους, ως επιστέγασμα μιας μακράς προσωπικής 

και επιστημονικής πορείας. Και τυχερό το Πανεπιστήμιό μας για τις 

υπηρεσίες που του προσφέρατε και του προσφέρετε μέσα από το έργο 

σας και τη συνολική σας δράση. Εύχομαι υγεία και δημιουργικότητα, 

προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, περιβεβλημένη πάντα από την 

εκτίμηση και την αγάπη όλων μας.   

 

 


