
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΗiLab)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   

    Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
 «Πτυχές και εκφράσεις της τοπικότητας στην 

Επανάσταση του 1821. Γεγονότα, συνθήκες, πρόσωπα». 
To Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, 8 και 9 

Οκτωβρίου 2021, ως συμβολή στη γνώση και την κατανόηση του 
μεγάλου ιστορικού γεγονότος της Ελληνικής Επανάστασης.  

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, 

από την Παρασκευή, 8-10-2021 μέχρι και το Σάββατο, 
9-10-2021.

Επίσημη έναρξη: Παρασκευή, 8-10-2021, ώρα 6.00.
                                                              

  Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού
Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

                                   

 Πρόγραμμα
¦áòáóëåùÜ, 8 ÃëôöâòÝïù 2021 

 ¦òïóÛìåùóè 
ÌáéòåôéóíïÝ
¦òïâïìÜ video:  «ºáòÀâéá ôè÷ äàîáíè÷ ëáé ôè÷ åùìïçÝá÷»

Α’   ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã:  ¡¶¿Ä¡¹Ãª ¤¶ÃÁÆª¹Á¸ª, ¦°Ä°ªº¶Ë¸ ºÃ¾¹¢°-µÄ¶ÆÆÃË

¶îáòëôÜòéá ïíéìÝá
ªðàòï÷ µòåôôÞ÷, ªùççòáæÛá÷, ¢éäÀëôïòá÷ ¼éìïìïçÝá÷
«Με αφορμή το ’21: Η τοπική ιστορία και το αίτημα της ελευθερίας ως ένα 
κορυφαίο εν εξελίξει αίτημα της εποχής μας».
µÀéï÷ µáûÞðïùìï÷, ºáõèçèôÜ÷ ÆíÜíáôï÷ ¼éìïìïçÝá÷ ¶º¦° 
Θέμα: «1821: Ταπεινές σκέψεις για μια σπουδαία επέτειο»
¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ 
ëáé ¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Ελληνική Επανάσταση και νησιά του Ιονίου»
Íççåìï÷ ÌÞòôè÷, ¢éäÀëôöò ¹óôïòÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî
«Από την οθωμανική κατάκτηση στην Επανάσταση του 1821: Η περίπτωση της 
Λευκάδας»
 ªùúÜôèóè
 »ïùóéëÞ ðòÞçòáííá

ªÀââáôï, 9 ÃëôöâòÝïù 2021

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΡΩΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã: ¼Ã¹µÃª »Ë¤¿Á°ª, ªÆ¶Ä¡¹Ãª ¦°¤°»°ª

¦òïóÛìåùóè
¢ò. °éíÝìéï÷ °. ªïìöíïà, ¢éåùõùîôÜ÷ Îäòá÷ UNESCO, ¦áîåðéóôÜíéï ¤åùëöóÝá÷, 
¦òÞåäòï÷ ºùðòéáëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ ¹óôïòéëñî ªðïùäñî
Θέμα: «Κύπρος και 1821: Βασίλης Μιχαηλίδης- « Η Εννάτη Ιουλίου του 1821 εν  
Λευκωσία (Κύπρου)»
¡åñòçéï÷ ¹. ºèðéÀäè÷- « Απομνημονεύματα Των Κατά το 1821 εν τη Νήσω Κύπρω 
Τραγικών  Σκηνών».
»áÝòè ¦ìÛóóá, ¼éìÞìïçï÷, ¹óôïòéëÞ÷, »°, Med ëáé ¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. 
ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ ëáé ¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Επτανησιακή Ιστοριογραφία και Ελληνική Επανάσταση»
¡åòÀóéíï÷ »åìÀ÷, ¶òåùîèôÜ÷-¹óôïòéïäÝæè÷, ðò. ¢Üíáòøï÷ °ðïììöîÝöî
Θέμα: Μικροβιογραφίες Λευκαδίων αγωνιστών του 1821. Η κατάληψις δημοσίων 
θέσεων μετά την Επανάσταση από “νεήλυδες” Λευκαδίους με το “απλούν όνομα 
Έλληνες”.
ºìåéñ ªôÀíïù/¶ìÛîè ºïùíåîôÀëïù, ¼éìÞìïçïé, ¶òåùîÜôòéå÷ ¹ïîÝïù ¦áîåðéóôèíÝïù 
Θέμα: «Ενσωματώνοντας το ψηφιακό παιχνίδι σοβαρού σκοπού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Εκπαιδευτικά σενάρια με βάση το ψηφιακό παιχνίδι ΒΥΡΩΝ».
¼ïÝâï÷ »ùìöîÀ÷, °îáðìèòöôÜ÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá 
¦ìèòïæïòéëÜ÷, ¦òÞåäòï÷ ÆíÜíáôï÷ ¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷ 
ªôÛòçéï÷ ¦áìáíÀ÷, ¶ðÝëïùòï÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá 
¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷
¡åñòçéï÷ µïàôï÷, ËðïãÜæéï÷ ¢éäÀëôöò, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦ìèòïæïòéëÜ÷
Θέμα: «Παρουσίαση του ψηφιακού παιχνιδιού σοβαρού σκοπού «ΒΥΡΩΝ».
°òøéíáîäòÝôè÷ ¹öáîîÝëéï÷ ·áíðÛìè÷, ¢ò. ÁïíéëÜ÷, £åïìÞçï÷, ¢éåùõùîôÜ÷ ºÛîôòïù 
ÁåÞôèôá÷ ¹åòÀ÷ »èôòïðÞìåö÷ ¤åùëÀäï÷ ëáé ¹õÀëè÷
Θέμα: «Μορφές και σταθμοί της τοπικής ιστορίας της Λευκάδας στον Αγώνα του 
1821. Μια πρόταση βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων».
 ªùúÜôèóè

ªÀââáôï, 9 ÃëôöâòÝïù 2021

Γ’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã: µ°¹Ãª µ°«Ã¦ÃË¤Ãª, ¶¤¶Á¸ ¤¶ÃÁÆª¹Á¸

 ¦òïóÛìåùóè
ªðàòï÷ ªïùíáìåàòè÷, ¡éáôòÞ÷, ¶òåùîèôÜ÷ ÆïðéëÜ÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Γιατροί από την Πρέβεζα στην Επανάσταση του 1821».
¶ìÛîè ¤åïîôóÝîè, ¶ðÝë. ºáõèçÜôòéá ¹óôïòÝá÷ ôè÷ ¼éìïóïæÝá÷ ¦áîåðéóôèíÝïù 
¹öáîîÝîöî, ¢éåùõàîôòéá ôïù ¶òçáóôèòÝïù ¦ìáôöîéëñî ëáé °òéóôïôåìéëñî ªðïùäñî, 
Æíèíáôéëñ÷ Ëðåàõùîè Erasmus
Θέμα: «Ελευθερία και Ελληνική Επανάσταση στους Επτανήσιους λόγιους του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού».
Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ªùççòáæÛá÷, ¶ðÝô. ªø. 
ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî
Θέμα: «Το 1821 ως αρχέτυπη μήτρα μιας «διαρκούς αντίστασης». Από τον 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στον Νάνο Βαλαωρίτη: Οι πρωτεϊκές μεταμορφώσεις της 
ιστορίας σε ποίηση». 
Ηλίας Γκρης, ¦ïéèôÜ÷
Θέμα: «Ιστορία και ’21-Μια προσωπική ματιά».
°îÀçîöóè ðïéèíÀôöî (áðÞ ôèî áîõïìïçÝá: ¸ìÝá÷ ¡ëòè÷ (°îõïìÞçèóè, ¶ðÝíåôòï, 
¶ðéíÛìåéá), Ùôáî ôòáçïàäáçå ôï áÝíá-Æï 1821 óôèî ¶ììèîéëÜ ðïÝèóè, åëä. ¶ììèîéëÜ 
¦áéäåÝá °.¶., °õÜîá 2020).
ªùúÜôèóè
£åáôòéëÞ °îáìÞçéï
¡áòùæáìéÀ-The Greek Girl (¢éÜçèíá ôè÷ µéâÜ÷ ºïãéäÀ-µòåôôïà (áðÞ ôïî ôÞíï: 
ªùîïíéìÝå÷ íå ôá ðòÞóöðá ôïù 1821-21 ªùççòáæåÝ÷ çéá ôï 1821, åðéíÛìåéá: °ìåêÝá 
ºáìïçåòïðïàìïù, åëä. 24 ¡òÀííáôá, °õÜîá 2021).
¢éáâÀúåé è ¼öôåéîÜ ¼éìïóÞæïù, ¸õïðïéÞ÷
»ïùóéëÜ åðÛîäùóè: ªôÛæáîï÷ Áéëïìáýäè÷, ¼éìÞìïçï÷
ªùíðåòÀóíáôá
¤Üêè ôöî åòçáóéñî ôïù ªùîåäòÝïù
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ ëáé 
¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
¹öóÜæ ¦áðáäÀôï÷, ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áî/íéï, ºïóíÜôïòá÷   ª°¶
µÀéï÷ µáûÞðïùìï÷, ºáõèçèôÜ÷ ¤áôéîéëÜ÷ ¡ìñóóá÷ ëáé ¼éìïìïçÝá÷ ¼éìïóïæéëÜ÷ ªøïìÜ÷ 
¦áîåðéóôèíÝïù °õèîñî
¼ïÝâï÷ »ùìöîÀ÷, °îáðìèòöôÜ÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦ìèòïæïòéëÜ÷, 
¦òÞåäòï÷ ÆíÜíáôï÷ ¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷ ¹ïîÝïù ¦áîåðéóôèíÝïù
ºöîóôáîôÝîï÷ °ççåìÀëï÷, ºáõèçèôÜ÷ ¦áéäáçöçéëñî, ÆíÜíá ¹óôïòÝá÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï 
¢ò. °éíÝìéï÷ ªïìöíïà, ¢éåùõùîôÜ÷ Îäòá÷ UNESCO, ¦áîåðéóôÜíéï ¤åùëöóÝá÷, ¦òÞåäòï÷ 
ºùðòéáëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ ¹óôïòéëñî ªðïùäñî
¶ìÛîè ¤åïîôóÝîè, ¶ðÝë. ºáõèçÜôòéá ¹óôïòÝá÷ ôè÷ ¼éìïóïæÝá÷- ¼éìïóïæéëÜ ªøïìÜ 
¦áîåðéóôèíÝïù ¹öáîîÝîöî, ¢éåùõàîôòéá ôïù ¶òçáóôèòÝïù ¦ìáôöîéëñî ëáé °òéóôïôåìéëñî 
ªðïùäñî, Æíèíáôéëñ÷ Ëðåàõùîè Erasmus
ªôÛòçéï÷ ¦áìáíÀ÷, ¶ðÝëïùòï÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦åòéæåòåéáëÜ÷ 
°îÀðôùêè÷
¦áòáóëåùÜ ºïãéäÀ-µòåôôïà, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî, 
ªùççòáæÛá÷
Íççåìï÷ ÌÞòôè÷, ¢éäÀëôöò ¹óôïòÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

¦áòáóëåùÜ ºïãéäÀ-µòåôôïà, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ¦òÞåäòï÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî 
¤åùëÀäá÷
Íîîá ºïãéäÀ, ¢éäÀëôöò ºïéîöîéïìïçÝá÷ ôè÷ ¶ëðáÝäåùóè÷, °îôéðòÞåäòï÷ ªùîäÛóíïù 
¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
ºáôåòÝîá ÄïîôïçéÀîîè, ¼éìÞìïçï÷, ¡åîéëÜ ¡òáííáôÛá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷ 
°ççåìéëÜ ºÞçëá, ¼éìÞìïçï÷,  ÃòçáîöôéëÜ ¡òáííáôÛá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
¢éïîùóÝá  »ðÝúïù, ¼éìÞìïçï÷, ¶éäéëÜ ¡òáííáôÛá÷  ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
Ùìçá ºïôáòÛìá, ¼éìÞìïçï÷, ÆáíÝá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
°îáóôáóÝá µåòçÝîè, ¼éìÞìïçï÷, Ëðåàõùîè µéâìéïõÜëè÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
µéâÜ ¦áðÀ, ¼éìÞìïçï÷
¶ìåùõåòÝá °ççÛìè, ¼éìÞìïçï÷
Îæè Áôïàóëá, ¼éìÞìïçï÷
ªðàòï÷ ·áíðÛìè÷, ºïéîöîéïìÞçï÷, ¦òïûóôÀíåîï÷ ÆíÜíáôï÷ Æïùòéóíïà, ¦ïìéôéóíïà ëáé 
°õìèôéóíïà ¦åòéæåòåéáëÜ÷ ¶îÞôèôá÷ ¤åùëÀäá÷ 
ªðàòï÷ ¦áðïùôóÞðïùìï÷, ÌïòïäéäÀóëáìï÷- »ïùóéëïæéìïìïçéëÞ÷ Ùíéìï÷ «ÃòæÛá÷» 
¤åùëÀäá÷
¢Üíèôòá ÌáôúèðáðÀ, ºáììéôÛøîé÷ –¦áòáäïóéáëÞ ôòáçïàäé



 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΗiLab)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   

    Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
 «Πτυχές και εκφράσεις της τοπικότητας στην 

Επανάσταση του 1821. Γεγονότα, συνθήκες, πρόσωπα». 
To Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, 8 και 9 

Οκτωβρίου 2021, ως συμβολή στη γνώση και την κατανόηση του 
μεγάλου ιστορικού γεγονότος της Ελληνικής Επανάστασης.  

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, 

από την Παρασκευή, 8-10-2021 μέχρι και το Σάββατο, 
9-10-2021.

Επίσημη έναρξη: Παρασκευή, 8-10-2021, ώρα 6.00.
                                                              

  Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού
Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

                                   

 Πρόγραμμα
¦áòáóëåùÜ, 8 ÃëôöâòÝïù 2021 

 ¦òïóÛìåùóè 
ÌáéòåôéóíïÝ
¦òïâïìÜ video:  «ºáòÀâéá ôè÷ äàîáíè÷ ëáé ôè÷ åùìïçÝá÷»

Α’   ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã:  ¡¶¿Ä¡¹Ãª ¤¶ÃÁÆª¹Á¸ª, ¦°Ä°ªº¶Ë¸ ºÃ¾¹¢°-µÄ¶ÆÆÃË

¶îáòëôÜòéá ïíéìÝá
ªðàòï÷ µòåôôÞ÷, ªùççòáæÛá÷, ¢éäÀëôïòá÷ ¼éìïìïçÝá÷
«Με αφορμή το ’21: Η τοπική ιστορία και το αίτημα της ελευθερίας ως ένα 
κορυφαίο εν εξελίξει αίτημα της εποχής μας».
µÀéï÷ µáûÞðïùìï÷, ºáõèçèôÜ÷ ÆíÜíáôï÷ ¼éìïìïçÝá÷ ¶º¦° 
Θέμα: «1821: Ταπεινές σκέψεις για μια σπουδαία επέτειο»
¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ 
ëáé ¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Ελληνική Επανάσταση και νησιά του Ιονίου»
Íççåìï÷ ÌÞòôè÷, ¢éäÀëôöò ¹óôïòÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî
«Από την οθωμανική κατάκτηση στην Επανάσταση του 1821: Η περίπτωση της 
Λευκάδας»
 ªùúÜôèóè
 »ïùóéëÞ ðòÞçòáííá

ªÀââáôï, 9 ÃëôöâòÝïù 2021

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΡΩΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã: ¼Ã¹µÃª »Ë¤¿Á°ª, ªÆ¶Ä¡¹Ãª ¦°¤°»°ª

¦òïóÛìåùóè
¢ò. °éíÝìéï÷ °. ªïìöíïà, ¢éåùõùîôÜ÷ Îäòá÷ UNESCO, ¦áîåðéóôÜíéï ¤åùëöóÝá÷, 
¦òÞåäòï÷ ºùðòéáëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ ¹óôïòéëñî ªðïùäñî
Θέμα: «Κύπρος και 1821: Βασίλης Μιχαηλίδης- « Η Εννάτη Ιουλίου του 1821 εν  
Λευκωσία (Κύπρου)»
¡åñòçéï÷ ¹. ºèðéÀäè÷- « Απομνημονεύματα Των Κατά το 1821 εν τη Νήσω Κύπρω 
Τραγικών  Σκηνών».
»áÝòè ¦ìÛóóá, ¼éìÞìïçï÷, ¹óôïòéëÞ÷, »°, Med ëáé ¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. 
ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ ëáé ¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Επτανησιακή Ιστοριογραφία και Ελληνική Επανάσταση»
¡åòÀóéíï÷ »åìÀ÷, ¶òåùîèôÜ÷-¹óôïòéïäÝæè÷, ðò. ¢Üíáòøï÷ °ðïììöîÝöî
Θέμα: Μικροβιογραφίες Λευκαδίων αγωνιστών του 1821. Η κατάληψις δημοσίων 
θέσεων μετά την Επανάσταση από “νεήλυδες” Λευκαδίους με το “απλούν όνομα 
Έλληνες”.
ºìåéñ ªôÀíïù/¶ìÛîè ºïùíåîôÀëïù, ¼éìÞìïçïé, ¶òåùîÜôòéå÷ ¹ïîÝïù ¦áîåðéóôèíÝïù 
Θέμα: «Ενσωματώνοντας το ψηφιακό παιχνίδι σοβαρού σκοπού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Εκπαιδευτικά σενάρια με βάση το ψηφιακό παιχνίδι ΒΥΡΩΝ».
¼ïÝâï÷ »ùìöîÀ÷, °îáðìèòöôÜ÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá 
¦ìèòïæïòéëÜ÷, ¦òÞåäòï÷ ÆíÜíáôï÷ ¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷ 
ªôÛòçéï÷ ¦áìáíÀ÷, ¶ðÝëïùòï÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá 
¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷
¡åñòçéï÷ µïàôï÷, ËðïãÜæéï÷ ¢éäÀëôöò, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦ìèòïæïòéëÜ÷
Θέμα: «Παρουσίαση του ψηφιακού παιχνιδιού σοβαρού σκοπού «ΒΥΡΩΝ».
°òøéíáîäòÝôè÷ ¹öáîîÝëéï÷ ·áíðÛìè÷, ¢ò. ÁïíéëÜ÷, £åïìÞçï÷, ¢éåùõùîôÜ÷ ºÛîôòïù 
ÁåÞôèôá÷ ¹åòÀ÷ »èôòïðÞìåö÷ ¤åùëÀäï÷ ëáé ¹õÀëè÷
Θέμα: «Μορφές και σταθμοί της τοπικής ιστορίας της Λευκάδας στον Αγώνα του 
1821. Μια πρόταση βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων».
 ªùúÜôèóè

ªÀââáôï, 9 ÃëôöâòÝïù 2021

Γ’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
¦ÄÃ¶¢Ä¶¹Ã: µ°¹Ãª µ°«Ã¦ÃË¤Ãª, ¶¤¶Á¸ ¤¶ÃÁÆª¹Á¸

 ¦òïóÛìåùóè
ªðàòï÷ ªïùíáìåàòè÷, ¡éáôòÞ÷, ¶òåùîèôÜ÷ ÆïðéëÜ÷ ¹óôïòÝá÷
Θέμα: «Γιατροί από την Πρέβεζα στην Επανάσταση του 1821».
¶ìÛîè ¤åïîôóÝîè, ¶ðÝë. ºáõèçÜôòéá ¹óôïòÝá÷ ôè÷ ¼éìïóïæÝá÷ ¦áîåðéóôèíÝïù 
¹öáîîÝîöî, ¢éåùõàîôòéá ôïù ¶òçáóôèòÝïù ¦ìáôöîéëñî ëáé °òéóôïôåìéëñî ªðïùäñî, 
Æíèíáôéëñ÷ Ëðåàõùîè Erasmus
Θέμα: «Ελευθερία και Ελληνική Επανάσταση στους Επτανήσιους λόγιους του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού».
Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ªùççòáæÛá÷, ¶ðÝô. ªø. 
ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî
Θέμα: «Το 1821 ως αρχέτυπη μήτρα μιας «διαρκούς αντίστασης». Από τον 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στον Νάνο Βαλαωρίτη: Οι πρωτεϊκές μεταμορφώσεις της 
ιστορίας σε ποίηση». 
Ηλίας Γκρης, ¦ïéèôÜ÷
Θέμα: «Ιστορία και ’21-Μια προσωπική ματιά».
°îÀçîöóè ðïéèíÀôöî (áðÞ ôèî áîõïìïçÝá: ¸ìÝá÷ ¡ëòè÷ (°îõïìÞçèóè, ¶ðÝíåôòï, 
¶ðéíÛìåéá), Ùôáî ôòáçïàäáçå ôï áÝíá-Æï 1821 óôèî ¶ììèîéëÜ ðïÝèóè, åëä. ¶ììèîéëÜ 
¦áéäåÝá °.¶., °õÜîá 2020).
ªùúÜôèóè
£åáôòéëÞ °îáìÞçéï
¡áòùæáìéÀ-The Greek Girl (¢éÜçèíá ôè÷ µéâÜ÷ ºïãéäÀ-µòåôôïà (áðÞ ôïî ôÞíï: 
ªùîïíéìÝå÷ íå ôá ðòÞóöðá ôïù 1821-21 ªùççòáæåÝ÷ çéá ôï 1821, åðéíÛìåéá: °ìåêÝá 
ºáìïçåòïðïàìïù, åëä. 24 ¡òÀííáôá, °õÜîá 2021).
¢éáâÀúåé è ¼öôåéîÜ ¼éìïóÞæïù, ¸õïðïéÞ÷
»ïùóéëÜ åðÛîäùóè: ªôÛæáîï÷ Áéëïìáýäè÷, ¼éìÞìïçï÷
ªùíðåòÀóíáôá
¤Üêè ôöî åòçáóéñî ôïù ªùîåäòÝïù

  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ανάργια ανάργια τα ‘ριχναν οι κλέφτες τα ντουφέκια (Κλέφτικο)
Θούριος του Ρήγα
Τι έχεις καημένη Ρούμελη
Θρήνος μεγάλος έγινε- του Μάρκου Μπότσαρη (Κλέφτικο)
Τι έχεις καημένε πλάτανε 
Των Κολοκοτρωναίων

Aφηγητής:  
Γιάννης Κατωπόδης
Μουσικοί: 
Κλαρίνο : Κυρόσης Γιώργος
Λαούτο : Τούμπας Μάριος
Κρουστά : Καββαδάς Νίκος
Τραγούδι: 
Δήμητρα Χατζηπαπά  
Γιώργος Καρανάσος

Έκθεση βιβλίου: Συνεργασία με Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας και 
Χαραμόγλειο Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Λευκάδας

 ……………………………………………………………
«Ξυπνάτε, εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε,

το θάνατο όσοι εγεύτητε, τώρα ζωή χορτάστε».
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης  [1859]

Τον αγώνα μας πρωτόφλεβα, καρδιά του Εικοσιένα,
 ……………………………………………………………

Τι τώρα σμίγει το αίμα Σου στην πιο πλατιά του κοίτη
μ’ όσο αίμα χύθηκεν εχτές, και, δες το, ξεχειλίζει
να μπει ποτάμι ακράταγο με τα ποτάμια τ’ άλλα

των Λαών, που ορμάν στη λευτεριά 
π’ ανοίγεται  μπροστά τους 

ανθρωποθάλασσα της Ζωής, σ’ Εσέ, Δημοκρατία!
Άγγελος Σικελιανός [1946]

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

¡åñòçéï÷ ¤åïîôóÝîè÷, Ãí. ºáõèçèôÜ÷ ¶º¦°, ¦òÞåäòï÷ ¶ôáéòåÝá÷ £åöòÝá÷ Îòåùîá÷ ëáé 
¢éäáëôéëÜ÷ ôè÷ ¹óôïòÝá÷
¹öóÜæ ¦áðáäÀôï÷, ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áî/íéï, ºïóíÜôïòá÷   ª°¶
µÀéï÷ µáûÞðïùìï÷, ºáõèçèôÜ÷ ¤áôéîéëÜ÷ ¡ìñóóá÷ ëáé ¼éìïìïçÝá÷ ¼éìïóïæéëÜ÷ ªøïìÜ÷ 
¦áîåðéóôèíÝïù °õèîñî
¼ïÝâï÷ »ùìöîÀ÷, °îáðìèòöôÜ÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦ìèòïæïòéëÜ÷, 
¦òÞåäòï÷ ÆíÜíáôï÷ ¦åòéæåòåéáëÜ÷ °îÀðôùêè÷ ¹ïîÝïù ¦áîåðéóôèíÝïù
ºöîóôáîôÝîï÷ °ççåìÀëï÷, ºáõèçèôÜ÷ ¦áéäáçöçéëñî, ÆíÜíá ¹óôïòÝá÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï 
¢ò. °éíÝìéï÷ ªïìöíïà, ¢éåùõùîôÜ÷ Îäòá÷ UNESCO, ¦áîåðéóôÜíéï ¤åùëöóÝá÷, ¦òÞåäòï÷ 
ºùðòéáëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ ¹óôïòéëñî ªðïùäñî
¶ìÛîè ¤åïîôóÝîè, ¶ðÝë. ºáõèçÜôòéá ¹óôïòÝá÷ ôè÷ ¼éìïóïæÝá÷- ¼éìïóïæéëÜ ªøïìÜ 
¦áîåðéóôèíÝïù ¹öáîîÝîöî, ¢éåùõàîôòéá ôïù ¶òçáóôèòÝïù ¦ìáôöîéëñî ëáé °òéóôïôåìéëñî 
ªðïùäñî, Æíèíáôéëñ÷ Ëðåàõùîè Erasmus
ªôÛòçéï÷ ¦áìáíÀ÷, ¶ðÝëïùòï÷ ºáõèçèôÜ÷, ¹Þîéï ¦áîåðéóôÜíéï, ÆíÜíá ¦åòéæåòåéáëÜ÷ 
°îÀðôùêè÷
¦áòáóëåùÜ ºïãéäÀ-µòåôôïà, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî, 
ªùççòáæÛá÷
Íççåìï÷ ÌÞòôè÷, ¢éäÀëôöò ¹óôïòÝá÷, ¶ðÝô. ªàíâïùìï÷ ¼éìïìÞçöî

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

¦áòáóëåùÜ ºïãéäÀ-µòåôôïà, ¢éäÀëôöò ¼éìïìïçÝá÷, ¦òÞåäòï÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî 
¤åùëÀäá÷
Íîîá ºïãéäÀ, ¢éäÀëôöò ºïéîöîéïìïçÝá÷ ôè÷ ¶ëðáÝäåùóè÷, °îôéðòÞåäòï÷ ªùîäÛóíïù 
¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
ºáôåòÝîá ÄïîôïçéÀîîè, ¼éìÞìïçï÷, ¡åîéëÜ ¡òáííáôÛá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷ 
°ççåìéëÜ ºÞçëá, ¼éìÞìïçï÷,  ÃòçáîöôéëÜ ¡òáííáôÛá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
¢éïîùóÝá  »ðÝúïù, ¼éìÞìïçï÷, ¶éäéëÜ ¡òáííáôÛá÷  ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
Ùìçá ºïôáòÛìá, ¼éìÞìïçï÷, ÆáíÝá÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
°îáóôáóÝá µåòçÝîè, ¼éìÞìïçï÷, Ëðåàõùîè µéâìéïõÜëè÷ ªùîäÛóíïù ¼éìïìÞçöî ¤åùëÀäá÷
µéâÜ ¦áðÀ, ¼éìÞìïçï÷
¶ìåùõåòÝá °ççÛìè, ¼éìÞìïçï÷
Îæè Áôïàóëá, ¼éìÞìïçï÷
ªðàòï÷ ·áíðÛìè÷, ºïéîöîéïìÞçï÷, ¦òïûóôÀíåîï÷ ÆíÜíáôï÷ Æïùòéóíïà, ¦ïìéôéóíïà ëáé 
°õìèôéóíïà ¦åòéæåòåéáëÜ÷ ¶îÞôèôá÷ ¤åùëÀäá÷ 
ªðàòï÷ ¦áðïùôóÞðïùìï÷, ÌïòïäéäÀóëáìï÷- »ïùóéëïæéìïìïçéëÞ÷ Ùíéìï÷ «ÃòæÛá÷» 
¤åùëÀäá÷
¢Üíèôòá ÌáôúèðáðÀ, ºáììéôÛøîé÷ –¦áòáäïóéáëÞ ôòáçïàäé


