
ηα πιαίζηα ηνπ MYKONOS ART FESTIVAL θαη κε  ηελ επθαηξία ηεο επεηείνπ 
ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Ειιεληθή Επαλάζηαζε ηνπ 1821, ν ΠΑΚΟ "Γ. 

ΑΞΘΧΣΗ" δηνξγαλώλεη δηεκεξίδα κε νκηιίεο ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην 
ΓΡΤΠΑΡΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ζηηο 18.00, 30 & 31 Οθησβξηνπ 2021 

 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 18.00 
 
«Η Μύκονος ζηα τρόνια ηης Ελληνικής Επανάζηαζης - Νέες ερεσνηηικές 
προζεγγίζεις»  
Με ηην επιζηημονική ζσνεργαζία ηοσ Ινζηιηούηοσ Ιζηορικών Ερεσνών 
ηοσ Εθνικού Ιδρύμαηος Ερεσνών 
 
Σα ηειεπηαία ρξόληα, ηζηνξηθνί θαη άιινη εξεπλεηέο εξγάδνληαη ζε 
επηζηεκνληθά αληηθείκελα, όςεηο ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη ζεκαηνινγηθά κε ηε 
Μύθνλν, πξνζεγγίδνληαο θαη άιιεο πιεπξέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνύ πνπ δελ 
είλαη ίζσο ηόζν γλσζηέο. 
 
Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Ειιεληθή 
Επαλάζηαζε, πέξα ησλ επεηεηαθώλ εθδειώζεσλ, ζα παξνπζηαζηνύλ ζην 
κπθνληάηηθν θνηλό έξεπλεο πνπ δηελεξγνύληαη απηόλ ηνλ θαηξό θαη εληάζζνπλ 
θαη ηε Μύθνλν ζηε γεληθόηεξε πξνβιεκαηηθή ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ, 
ζε κηα εηδηθή εθδήισζε κε πξνηεηλόκελν ηίηιν «Η Μύθνλνο ζηα ρξόληα ηεο 
Ειιεληθήο Επαλάζηαζεο». 
 
ηόρνο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ ζην θνηλό ηνπ λεζηνύ πξσηόηππεο εξγαζίεο 
από λέεο έξεπλεο, θαη έηζη ζα θιεζνύλ λα κηιήζνπλ παιαηόηεξνη θαη λεόηεξνη 
εξεπλεηέο πνπ εξγάδνληαη ηελ επνρή απηή ζε ζρεηηθά αληηθείκελα. 
 
Θα ιάβνπλ κέξνο νη:  

 Αζελά Υαηδεδεκεηξίνπ (Πξντζηακέλε Θζηνξηθνύ Αξρείνπ Αξραηνηήησλ θαη 
Αλαζηειώζεσλ / ΔΔΕΑΜ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ)  

Οη αξραηόηεηεο ζηα ρξόληα ηεο Επαλάζηαζεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο από ηηο 
ηνπηθέο Αξρέο ηεο Μπθόλνπ 
 

 Άλλα Αζαλαζνύιε (Τπ. δηδάθησξ Θζηνξίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο)  
Από ηελ ηνπηθόηεηα ζηελ εζληθή Δηνίθεζε. Η επαξρηαθή νξγάλσζε ζηε 
Μύθνλν ζηα ρξόληα ηνπ Αγώλα 
  

 Δεκήηξεο Δεκεηξόπνπινο (Δηεπζπληήο Εξεπλώλ ΘΘΕ/ΕΘΕ)  
Φαξηαλνί ζηε Μύθνλν. Μηα αλαγθαζηηθή ζπκβίσζε 
 

 Όιγα Επαγγειίδνπ (Εηθαζηηθόο, ππ. δηδάθησξ Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ 
Σερλώλ Αζήλαο)  

«Κνληνγνύληα», «καξγαξηηάξηα» θαη άιια ελδύκαηα θαη θνζκήκαηα ηεο 
Μαληνύο Μαπξνγέλνπο 
  

 Ειεπζεξία Ζέε (Επίθνπξε θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο)  
Μαληώ Μαπξνγέλνπο: αλάκεζα ζε δύν θόζκνπο 
  



ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 18.00 
 
«Μεγάλες ηομές ζηην Ιζηορία ηης Επανάζηαζης ηοσ 1821» με ηην 
ιζηορικό Μαρία Εσθσμίοσ 
 
Η Μαξία Επζπκίνπ από ην 1981 αλήθεη ζην δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό 
πξνζσπηθό ηνπ ΕΚΠΑ, όπνπ ζήκεξα ππεξεηεί σο ηαθηηθή θαζεγήηξηα. Από ηε 
ζέζε απηή έρεη δηδάμεη, επί 41 ρξόληα, ρηιηάδεο θνηηεηέο θαη έρεη επνπηεύζεη 
εθαηνληάδεο ζεκηλαξηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, θαζώο θαη 
δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Έρεη ζπγγξάςεη θαη επηκειεζεί έμη βηβιία Θζηνξίαο, ελώ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί πεξί ηα νγδόληα πέληε άξζξα θαη κειέηεο ηεο ζε πεξηνδηθά 
Θζηνξίαο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ Θζηνξίαο, έλζεηα Θζηνξίαο, ζηελ Ειιάδα θαη ην 
εμσηεξηθό. Ο εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθόο Σύπνο έρεη, θαηά θαηξνύο, θηινμελήζεη 
παξεκβάζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο πεξί ηα παλεπηζηεκηαθά θαη θνηλσληθά. 
Επίζεο, έρεη ζπκβάιεη κε ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο ηεο θαη ηηο νκηιίεο ηεο ζηνπο 
επεηεηαθνύο ενξηαζκνύο γηα ηα 200 ρξόληα από ηελ Επαλάζηαζε ηνπ 1821. 
ηελ εκεξίδα πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηηο 31 Οθησβξίνπ ε νκηιία ηεο έρεη ηίηιν 
«Μεγάιεο ηνκέο ζηελ Θζηνξία ηεο Επαλάζηαζεο ηνπ 1821». 
  
  
Κραηήζεις θέζεων ζηο ηηλέθωνο 22890 28636, εζωη. 601 
 
Γηα ηελ είζνδν ζηνλ ρώξν  είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κάζθαο θαη ε 
πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο ή αξλεηηθό απνηέιεζκα 
rapid test. 
 
  
Η Πξόεδξνο ηνπ Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΘΧΣΗ 
Άλλα Κακκή 


