Programme
2021

Πρόγραμμα
2021

2021

Program

Jeudi / Πέμπτη / Thursday Yanni Kotsonis - Université de New York
13 / 05 / 2021
18:00 The Greek Revolution as an Imperial Event: How the Ottoman, French, and Russian Empires
Produced a National Uprising, 1797-1830
Jeudi / Πέμπτη / Thursday Elias Stouraïtis - Université Ionienne
10 / 06 / 2021
18:00 Byron: (Re)writing History through Digital Games
Jeudi / Πέμπτη / Thursday Dimitris Kousouris - Université de Vienne
30 / 09 / 2021
18:00 Les cinquantenaires de la Révolution grecque (1871, 1921, 1971) : conjonctures
mémorielles et enjeux historiographiques
Jeudi / Πέμπτη / Thursday Dimitris Plantzos - Université d’Athènes
25 / 11 / 2021
18:00 We Have Always Been Ancient: Greece Celebrating its Modernity as a Confirmation of its
Antiquity
Jeudi / Πέμπτη / Thursday Alessandro Gallicchio - École supérieure des beaux-arts de Nîmes
16 / 12 / 2021
18:00 Art contemporain et Bicentenaire de la Révolution grecque. Une histoire de représentations

École française d’Athènes - Didotou 6 / Γαλλική Σχολή Αθηνών - Διδότου 6 / French School at Athens - Didotou 6

Les Observateurs du Bicentenaire
e séminaire part du principe que les commémorations de la Révolution grecque de 1821 constituent en
elles-mêmes un objet d’étude dont l’analyse peut contribuer à saisir l’état de la société grecque actuelle.
Le séminaire proposera de porter un regard pluridisciplinaire sur le moment commémoratif de 2021 en
s’intéressant tout à la fois à l’historiographie de la révolution et de l’indépendance et à la façon dont elle
est affectée par la commémoration ; à l’organisation même des événements et manifestations prévus en
2021, abordée à travers ses acteurs, ses controverses et ses mythologies ; et enfin à la réception du moment
commémoratif et à ses échos dans la vie politique et culturelle, tant au niveau national qu’au niveau local.
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Παρατηρώντας την επέτειο των διακοσίων ετών
ο σεμινάριο αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι οι επετειακοί εορτασμοί για την ελληνική Επανάσταση του
1821 αποτελούν από μόνοι τους αντικείμενο μελέτης, και ότι η ανάλυση των εορτασμών μπορεί να
συμβάλει στην κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Το σεμινάριο φιλοδοξεί να δει με μια ματιά
διεπιστημονική την επετειακή στιγμή του 2021, με το ενδιαφέρον στραμμένο ταυτόχρονα τόσο στην
ιστοριογραφία της επανάστασης και της ανεξαρτησίας όσο και στον τρόπο με τον οποίο η ιστοριογραφία
επηρεάζεται από τους επετειακούς εορτασμούς, στην ίδια την οργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων που
προγραμματίζονται για το 2021, μέσω των πρωταγωνιστών τους, των αντιπαραθέσεων και των μύθων τους,
ενώ, τέλος, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στην υποδοχή αυτής της στιγμής μνήμης και στον αντίκτυπο
που έχει στην πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
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Observing the Bicentennial
he seminar is based on the assumption that the commemmorative celebrations of the Greek Revolution
of 1821 are an object of study themselves and their analysis can help to understand the state of the
present-day Greek society. The seminar will take a multidisciplinary approach to the commemorative
moment of 2021 by studying the historiography of the revolution and independence as well as the way
it is affected by the commemoration. It will examine the organization of the various events planned for
2021 through its actors, its controversies and its mythologies. Finally, it will look into the reception of the
commemorative moment and its echoes in political and cultural life, both nationally and locally.

T

