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Πέμπτη / thursday

4.2.2021

17:00 ➛ Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου / Maria Christina Chatziioannou
Έναρξη του Συνεδρίου / Welcome and opening remarks

17:20 ➛ Παναγιώτης Λασκαρίδης / P. C. laskaridis 
Χαιρετισμός εκπροσώπου Πρωτοβουλίας 1821-2021 / 
Welcome from Initiative 1821-2021 

Συνεδρία • session I 

Η ελληνική επανάσταση με εικόνα και συναίσθημα / 

the greek revolution with image and emotion

ΠρόεΔρευόυςα / CHair: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου / 
Maria Christina Chatziioannou

17.30 ➛ ευγενία Δρακοπούλου / eugenia Drakopoulou
Εικόνα έγκαιρη ή έγκυρη; Η σημασία της προσωπογραφίας των Ελλήνων 
αγωνιστών για το ευρωπαϊκό κοινό / a faithful or a timely image? the 
importance of the Greek heroes’ portraits for the european public 

17.50 ➛ Άρης ςαραφιανός / aris Sarafianos
Η κινούμενη άμμος του Φιλελληνισμού και οι πρώτες αγγλικές προσωπογρα-
φίες του Βύρωνα: από τον «εξωφρενικό φιλελευθερισμό» στη «δικαιολογία» 
της ελευθερίας / the shifting sands of philhellenism and the first english por-
traits of Byron: From "preposterous liberalism" to the "pretext" of freedom 

18.10 ➛ αφροδίτη κούρια / aphrodite Kouria
Βλέμματα φιλελλήνων καλλιτεχνών διαμεσολαβημένα από την ιδεολογία 
και την αισθητική / Philhellenic artists’ Images of Greece through the filter of 
ideology and aesthetics

18.30 ➛ θοδωρής κουτσογιάννης / thodoris Koutsogiannis
Φιλελληνισμός και «Ελληνική αναβίωση»: αρχαιολατρία και εθνικά ιδεώδη στη 
μνημειακή τέχνη του νεοκλασικισμού / Philhellenism and the “Greek Revival”: 
antiquarianism and national ideals in the monumental art of Neoclassicism

18.50 ➛ ιωάννης Πλεμμένος / John Plemmenos
 Η μουσική έκφραση ενός άγνωστου «κρυπτο-Φιλελληνισμού»: Ευρωπαϊκά 

οπερατικά έργα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827) / 
the musical expression of an unknown “crypto-philhellenism”: european operatic 
works during the period of the Greek Revolution (1821-1827)

19:10 ➛ ςυζήτηση / Discussion



Παρασκευή / friday

5.2.2021

Συνεδρία • session II 

Η γείτων και η μακρινή χώρα της ελλάδας / 

greece’s neighbouring and distant country

ΠρόεΔρευΩν / CHair: Γιώργος τόλιας / george tolias

10.00 ➛ francesco Scalora
 Φιλελληνισμός πριν τον Φιλελληνισμό. Το όραμα της μόρφωσης, της παιδείας 

και η ωρίμανση της ιδέας του έθνους μέσα από τα συγγράμματα των Ελλήνων 
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (17ος–18ος αι.) / Philhellenism 
before philhellenism. the vision of education and the maturity of the idea of the 
nation through the writings of Greek students at the university of Padua (17th - 
18th century)

10.20 ➛ Χρήστος Μπιντούδης / Christos Bintoudis
 Η απαρχή του φιλελληνικού κινήματος στην ιταλία. Ζητήματα περιοδολό-

γησης, στόχοι και προσδοκίες / the beginning of the Philhellenic movement in 
Italy. Periodization, goals and expectations

10.40 ➛ antonio D’alessandri
 the Italian national discourse and the Greek Revolution. Politics, literature, 

art (1821-1847) / o ιταλικός εθνικός λόγος και η Ελληνική Επανάσταση. 
Πολιτική, λογοτεχνία, τέχνη (1821-1847)

11.00 ➛ ewa Janion
 Gender and war. Literary outlooks on women implicated in the Greek Revolution 

/ Φύλο και πόλεμος: Λογοτεχνικές θεάσεις γυναικών που ενεπλάκησαν στην 
Ελληνική Επανάσταση

11.20 ➛ Denys Barau
 What independence for Greece? abbé de Pradt’s point of view / Ποια ανεξαρτησία 

για την Ελλάδα; Η άποψη του αββά de Pradt

11.40 ➛ Maria Kalinowska
 National and universal significance of the Greek uprising 1821 from the 

perspective of Polish romantic philhellenes / Η εθνική και η οικουμενική 
σημασία του ελληνικού ξεσηκωμού του 1821 από την οπτική των Πολωνών 
ρομαντικών φιλελλήνων

12:00 ➛ ςυζήτηση / Discussion



Συνεδρία / session IIι 

Φιλελεύθεροι και διπλωμάτες στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας / 
liberals and diplomats in the struggle for greek independence 

ΠρόεΔρευόυςα / CHair: ςοφία Ματθαίου / Sophia Matthaiou

12.20 ➛ Γιάννα τζουρμανά / Yanna tzourmana
 Εταιρισμός και φιλελευθερισμός την Εποχή των Επαναστάσεων / 
 contested liberalisms and voluntary associations in the age of Revolutions

12.40 ➛ ελπίδα Βόγλη / elpida Vogli
 Ποιο ήταν το «επαναστατικότερο» επίτευγμα της Ελληνικής Επανάστασης; 

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ελληνικής διπλωματίας / What was so 
revolutionary about the Greek Revolution? Re-interpreting Greek Diplomacy

13.00 ➛ Ίκαρος Μαντούβαλος / ikaros Mantouvalos
 Το παρόν και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του anton Prokesch (von osten). 

Ένας αξιωματικός του ναυτικού στα χρόνια της Επανάστασης / Present and 
past through the eyes of anton Prokesch (von osten). an austrian naval officer 
during the years of the Greek Revolution

13.20 ➛ Γιώργος τζεδόπουλος / Yorgos tzedopoulos
 όι μετασχηματισμοί του φιλελεύθερου φιλελληνισμού στην Ελλάδα των 

μέσων του 19ου αιώνα: Ένας διπλωμάτης παίρνει θέση / transformations 
of liberal philhellenism in mid-nineteenth century Greece: a diplomat takes a 
stance

13.40 ➛ ανδρέας Λυμπεράτος / andreas lyberatos
 ό Μίλος όμπρένοβιτς και η Ελληνική Επανάσταση: Μια αναψηλάφηση / 
 Miloš obrenović and the Greek Revolution revisited

14.00 ➛ Λίνα Λούβη / lina louvi
 ό ατελής φιλελληνισμός και η ανολοκλήρωτη Επανάσταση / 
 Imperfect philhellenism and the incomplete Revolution

 
14.20 ➛ ςυζήτηση / Discussion



Συνεδρία / session IV 

ό πυρετός της ελληνικής επανάστασης σε ένα κόσμο σε κίνηση / 
greek revolution fever in a world in motion

ΠρόεΔρευόυςα / CHair: Άντα Διάλλα / ada Dialla

17.00 ➛ Γεράσιμος Παγκράτης / gerassimos Pagratis
 όι Επτανήσιοι ανάμεσα σε παλιές και νέες αυτοκρατορίες στις απαρχές 

του «αιώνα των επαναστάσεων» / the Ionians islanders between old and new 
empires at the dawn of the “century of revolutions”

17.20 ➛ ιάκωβος Μιχαηλίδης / iakovos Michailidis
 Η Ελληνική Επανάσταση και ο αμερικανικός Φιλελληνισμός: Η υπόθεση 

των ορφανών ελληνόπουλων / the Greek War of Independence and american 
philhellenism: the case of the Greek orphans

17.40 ➛ Sakis gekas
 “Greek fever”. the Greek Revolution and the making of american philhellenism 

/ «Ελληνικός πυρετός»: Η Ελληνική Επανάσταση και η δημιουργία του 
aμερικανικού Φιλελληνισμού

18.00 ➛ Μαρία Γεωργοπούλου / Maria georgopoulou 
 απόηχοι του αγώνα στην αμερική. Η Επανάσταση του 1821 επί σκηνής / 

echoes of the Greek War of Independence in america. the Revolution of 1821 
on stage

18.20 ➛ ςυζήτηση / Discussion



ςάββατο / Saturday

6.2.2021

Συνεδρία / session V 

αυτοκρατορίες σε κρίση και η Ελληνική Επανάσταση / 
empires in crisis and the Greek Revolution

ΠρόεΔρευόυςα / CHair: αλεξάνδρα ςφοίνη / alexandra Sfoini 

10.00 ➛ Άντα Διάλλα / ada Dialla
 ρωσικοί Φιλελληνισμοί: από το Συνέδριο της Βιέννης στην Ελληνική Επα-

νάσταση / Russian Philhellenism(s): From the congress of Vienna to the Greek 
Revolution

10.20 ➛ αριάδνη Μουταφίδου / ariadni Moutafidou
 Μαύρη Επανάσταση - Λευκή Σκλαβιά: αϊτή, επαναστατημένοι Έλληνες και 

η πρόσληψη του Φιλελληνισμού / Black Revolution-White slavery: Haiti, 
Greek revolutionaries and the reception of philhellenism

10.40 ➛ Άννα καρακατσούλη / anna Karakatsouli
 Ξένοι εθελοντές και ιθαγενείς εξεγερμένοι: Η αποικιακή διάσταση στις 

επαναστάσεις της ισπανίας και της Ελλάδας / Foreign volunteers and indigenous 
rebels: a colonial studies spproach of the spanish and Greek Revolutions

11.00 ➛ νίκος ροτζώκος , Διονύσης τζάκης / nikos rotzokos, Dionisis tzakis
 αυτοκρατορικά και εθνικά σχέδια απελευθέρωσης. Το παράδειγμα της 

Πελοποννήσου / Imperial and national liberation schemes. the case of the 
Peloponnese

11.20 ➛ Λεωνίδας Μοίρας / leonidas Moiras
 όθωμανικές θεωρήσεις απέναντι στο φιλελληνικό κίνημα / 
 ottoman perceptions of philhellenism

11.40 ➛ ςυζήτηση / Discussion



Συνεδρία / session Vι 

Η συζήτηση για την Ελληνική Επανάσταση στη δημόσια σφαίρα / 
the Discussion on the Greek Revolution in the public sphere 

ΠρόεΔρευόυςα / CHair: ευγενία Δρακοπούλου / eugenia Drakopoulou

12.00 ➛ Γιάννης κουμπουρλής, ελένη Φουρναράκη, Δημήτρης Φούφουλας, Μυρτώ 
Λάμπρου / ioannis Koubourlis, eleni fournaraki, Dimitris foufoulas, Myrto 
lamprou 

 από τη φιλελληνική στράτευση στην «έξοδο προς την ανατολή»: Η 
σαινσιμονική οπτική για την αναγεννημένη Ελλάδα (1825-1835) / From 
philhellenic partisanship to the “exit to the east”: the saint-simonian view of 
renascent Greece (1825-1835)

12.20 ➛ ελένη αγγελομάτη-τσουγκαράκη / eleni angelomatis-tsougarakis
 Η Ελληνική Επανάσταση στον βρετανικό τύπο: Ειδησεογραφία, φιλελληνισμός, 

πολιτική / the Greek War of Independence in the British press: news reports, 
philhellenism, politics

12.40 ➛ Βίκυ καραφουλίδου / Vicky Karafoulidou
 ό ρόλος και η σημασία του φιλελληνικού λόγου στον τύπο της Ελληνικής 

Επανάστασης / the philhellenic discourse in the press of the Greek Revolution: 
Its political role and ideological importance

13.00 ➛ αλεξάνδρα ςφοίνη / alexandra Sfoini
 Η φιλελληνική ιστοριογραφία για την Ελληνική Επανάσταση (1821-1830) / 
 the Philhellenic historiography of the Greek War of Independence (1821-1830)

13.20 ➛ ςυζήτηση / Discussion

✽

13.40 ➛ αντώνης Λιάκος, Γιώργος τόλιας / antonis liakos, george tolias
 Στρογγυλή τράπεζα – αποτίμηση Συνεδρίου / closing session – Round table 



επιστημονική επιτροπή / Scientific Committee
Άντα Διάλλα / ada Dialla
Κώστας Λάππας / Kostas Lappas
Χρήστος Λούκος / christos Loukos
Σοφία Ματθαίου / sophia Matthaiou
Βασίλης Παναγιωτόπουλος / Vassilis Panagiotopoulos
αλεξάνδρα Σφοίνη / alexandra sfoini
Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου / Maria christina chatziioannou 

επιστημονική Γραμματεία και όργάνωση / 
Scientific Secretariat & administration  
Χρήστος Χρυσανθόπουλος / christos chrysanthopoulos

eastern european time (utc +2) zone

εικόνες: stéphan adler,  Les heures du philhellénisme: les pendules philhelléniques 
françaises, αθήνα: όλκός, 2018.

Το Διεθνές Συνέδριο «Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός» υλοποιείται με την υποστήριξη 
της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» / the International conference “Nationalist Movements 
and Philhellenism“ supported by the “Bicentennial Initiative 1821-2021”.


