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Τα τελευταία χρόνια, ιστορικοί και άλλοι ερευνητές 
εργάζονται σε επιστημονικά αντικείμενα, όψεις των 
οποίων σχετίζονται θεματολογικά με τη Μύκονο, 
προσεγγίζοντας και άλλες πλευρές της ιστορίας του 
νησιού που δεν είναι ίσως τόσο γνωστές. 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση, πέρα των επετειακών 
εκδηλώσεων, θα παρουσιαστούν στο μυκονιάτικο 
κοινό έρευνες που διενεργούνται αυτόν τον καιρό και 
εντάσσουν και τη Μύκονο στη γενικότερη προβλημα-
τική των ανθρωπιστικών επιστημών, σε μια ειδική 
εκδήλωση με προτεινόμενο τίτλο «Η Μύκονος στα 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης». Στόχος είναι 
να παρουσιαστούν στο κοινό του νησιού πρωτότυπες 
εργασίες από νέες έρευνες, και έτσι θα κληθούν να 
μιλήσουν παλαιότεροι και νεότεροι ερευνητές που 
εργάζονται την εποχή αυτή σε σχετικά αντικείμενα. 

In recent years, historians and other researchers 
are working in research fields, facets of which 
have to do thematically with Mykonos, presenting 
the history of the island in a light that rarely is ap-
proached.

With the 200-year anniversary of the Greek Revo-
lution, along with celebratory events, the Mykonian 
audience will be presented with ongoing research 
that situates the island in the general approach of 
the humanities, in a special event titled “Mykonos 
in the years of the revolution”. The aim is for new 
research about the island and its history to be pre-
sented to the local populace, and new and older re-
searchers will be there to guide us through it.

Θα λάβουν μέρος οι:

Αθηνά Χατζηδημητρίου  
(Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και 
Αναστηλώσεων / ΔΔΕΑΜ Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού)
Οι αρχαιότητες στα χρόνια της Επανάστασης και η 
διαχείρισή τους από τις τοπικές Αρχές της Μυκόνου

Άννα Αθανασούλη  
(Υπ. διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης)
Από την τοπικότητα στην εθνική Διοίκηση.  
Η επαρχιακή οργάνωση στη Μύκονο στα χρόνια  
του Αγώνα

Δημήτρης Δημητρόπουλος  
(Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Ψαριανοί στη Μύκονο. Μια αναγκαστική συμβίωση

Όλγα Ευαγγελίδου  
(Εικαστικός, υπ. διδάκτωρ Ανωτάτης  
Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας)
«Κοντογούνια», «μαργαριτάρια» και άλλα ενδύματα 
και κοσμήματα της Μαντούς Μαυρογένους 

Ελευθερία Ζέη  
(Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης)
Μαντώ Μαυρογένους: ανάμεσα σε δύο κόσμους

Participants:

Athina Xatzidimitriou 
(Archaeologist, manager  
of the Historical Archive of Antiquities)
Antiquities in the years of the revolution and their 
management by the local authorities

Anna Athanasouli 
(Historian, doctoral candidate  
at the University of Crete)
From locality to national governance. Rural 
organization in Mykonos during the revolution.

Dimitris Dimitropoulos 
(Historian, President of  
the National Institute of Research)
Psarians in Mykonos. A necessary symbiosis.

Olga Evgenidou 
(Artist and doctoral candidate  
of the School of Fine Arts)
“Kontogounia”,”Margaritaria” and other 
adornments and jewellery of Manto Mavrogenis

Eleutheria Zei 
(Historian, professor in the Department of History  
and Archaeology of the University of Crete)
Manto Mavrogenous: between two worlds.
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«Η Μύκονος στα χρόνια  
της Ελληνικής Επανάστασης – 
Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις»
Ημερίδα με την επιστημονική συνεργασία  
του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών  
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

“Mykonos in the years  
of the revolution –  
New research approaches”
Seminar in collaboration with  
the Institute of Historical Research of  
the National Hellenic Research Foundation


