Αφορμή για την διοργάνωση του σεμιναρίου είναι η διαπίστωση ότι
γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς είδαν οι Οθωμανοί την Ελληνική
Επανάσταση∙ και ότι όσα γνωρίζουμε, προέρχονται από ελληνικές ή
ευρωπαϊκές πηγές. Εδώ θα προσεγγίσουμε την οπτική του «άλλου» μέσα από
τις δικές του ιστορικές πηγές.

ΣΕΜΙΝΑΡ ΙΟ
Η Ε λ λ ην ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η α π ό
τ ην π λ ευ ρά τ ω ν Οθ ω μ α ν ώ ν
Μ εγάλη Τρί τη, 27.04.2021
Ώρα: 11.00-14.00

Μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρήσουμε να
απαντήσουμε, είναι:







Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις της οθωμανικής εξουσίας στην
Ελληνική Επανάσταση;
Πώς επηρέασε η Επανάσταση τις σχέσεις της οθωμανικής εξουσίας με
το Πατριαρχείο;
Ποιες αντιλήψεις διαμορφώθηκαν στον οθωμανικό κόσμο για τον ρόλο
των Μεγάλων Δυνάμεων στην ελληνική υπόθεση;
Πώς αξιολόγησαν οι Οθωμανοί το φιλελληνικό κίνημα;
Πώς αντέδρασαν οι οθωμανικές αρχές σε γεγονότα, όπως η ναυμαχία
του Ναβαρίνου (1827) και το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (1830);
Ποιες ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες είχε η
δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στην οθωμανική
αυτοκρατορία;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, αλλά και σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Εγγραφές: Όσοι/ες ενδιαφέρονται να αποστείλουν μήνυμα στην κα Έλενα
Μαυρουδή emavroud@he.duth.gr με θέμα «Σεμινάριο Η Ελληνική Επανάσταση
από την πλευρά των Οθωμανών» και στο σώμα του κειμένου τα στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Γραμματεία: Πηνελόπη Τσατσούλη, Έλενα Μαυρουδή
Προθεσμία εγγραφής: έως Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, ώρα 14.00.

Ει σηγητής:
Λεωνί δας Μ οί ρας,
Δι δάκτωρ Ιστορί ας & Δι δάσκων Οθωμανι κής Ιστορί ας.
Εθνι κό και Καποδι στρι ακό Πανεπι στήμι ο Αθηνών
Συντονι σμός:
Άγγελος Παληκί δης,
Επί κουρος Καθηγητής Τμήμα, Ιστορί ας και Εθνολογί ας,
Δι ευθυντής Εργαστηρί ου

Θα χορηγηθούν
Βεβαι ώσει ς
Παρακολούθησης

Παρακολουθήστε το σεμινάριο εδώ

