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Παρασκευή, 1 όκτωβρίου 2021

09:50 Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου
 Έναρξη του Συνεδρίου 

Συνεδρία ι

 Οικονομίες σε μετάβαση  

ΠρόΕδρΕυόυΣα: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου

10.00 Παναγιώτης Στάθης 
 Τα οικονομικά των αρματολών: από την κτηνοτροφία στη διεύρυνση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων

10.20 Ηλίας κολοβός
 Τα οικονομικά των Οθωμανών πασάδων στη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης

10.40 Σεβαστή Λάζαρη
 Οθωμανικές ιδιοκτησίες στην Αθήνα κατά την επαναστατική περίοδο

11.00 Δημήτρης Δημητρόπουλος
 Και πέραν της γεωργίας και της ναυτιλίας; Μια ψηλάφηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων των πόλεων στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

11.20 Συζήτηση



Συνεδρία Iι 

Τοπικές οικονομίες  

ΠρόΕδρΕυών: Δημήτρης Δημητρόπουλος 

12.00 Μιχάλης Φέστας
 Τα καλύβια της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης: Μία ιδιαίτερη 

παραγωγική και οικιστική μονάδα

12.20 Βαγγέλης Σαράφης
 Οριοθέτηση ενός κτήματος και φορολογικές πραγματικότητες στα χρόνια του 

Αγώνα: η περίπτωση του Κιβερίου

12.40 Γεώργιος Β. νικολάου
 Η είσπραξη των εθνικών προσόδων ως πεδίο αυθαιρεσιών και ισχυροποίησης 

τοπικών ελίτ και ως αιτία συγκρούσεων στην Κορινθία στα χρόνια της 
Επανάστασης

13.00 Σάκης Δημητριάδης
 Μικρογεωγραφίες υπό αμφισβήτηση: συγκρούσεις μεταξύ αγροτικών 

κοινοτήτων για τη χρήση των φυσικών πόρων στην επαναστατημένη 
Πελοπόννησο 

13.20 Δημήτρης Παπασταματίου
 Οικονομικές κανονικότητες και ασυνέχειες πριν και μετά την επαναστατική 

συγκυρία στο μακεδονικό χώρο (1815-1830)

13.40 Συζήτηση

Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος

Τα οικονομικά του Αγώνα – Φορολογία και Κράτος

14.00 νικόλαος Μαγγίνας 
 Χαιρετισμός εκπροσώπου Εθνικής Τράπεζας και «Πρωτοβουλίας 1821-2021» 

 Βαγγέλης Σαράφης
 Παρουσίαση ερευνητικού έργου



Σάββατο, 2 όκτωβρίου 2021

Συνεδρία IιI

 Ιδέες, θεσμοί και οικονομία

ΠρόΕδρΕυόυΣα: Όλγα κατσιαρδή-Hering

10.00 έύη καρούζου
 Η οικονομική σκέψη στις παραμονές της Επανάστασης του 1821: το 

παράδειγμα της εμπορικής εγκυκλοπαίδειας Ερμής ο Κερδώος

10.20 Σίμος Μποζίκης
 Το Γενικό Καθολικό του Υπουργείου της Οικονομίας για το 1823-1824: 

μορφή και περιεχόμενο, δημοσιονομικοί μηχανισμοί και δίκτυα στο δημόσιο 
οικονομικό χώρο το Εικοσιένα

10.40 Θανάσης Μπαρλαγιάννης
 Δημόσια οικονομικά, υγεία και πολιτική σύγκρουση την εποχή του Ι. 

Καποδίστρια

11.00 Συζήτηση

Συνεδρία IV 

 Η συμμετοχή της Ύδρας στον Αγώνα

ΠρόΕδρΕυών: Δημήτριος κοντογεώργης 

11.30 Μηνάς αντύπας
 Οικονομικοί προσανατολισμοί και στρατηγικές των υδραίικων πλοιοκτητικών 

οικογενειών στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Η περίπτωση της 
οικογένειας Μπουντούρη

11.50 Δέσποινα Βλάμη
 Ο έρανος του Κοινού της Ύδρας για την οικονομική υποστήριξη του 

επαναστατικού αγώνα, 1821-1827

12.10 έυτυχία Λιάτα
 Η χρηματοδότηση του υδραίικου πολεμικού στόλου και «όσα χρεωστεί η Σ. 

Διοίκησις να δώση εις το Κοινόν της Νήσου Ύδρας», 1821-1827

12.30 Συζήτηση



Συνεδρία V

Νησιωτικός κόσμος και ναυτιλία

ΠρόΕδρΕυών: Ηλίας κολοβός 

13.00 έλευθερία Ζέη
 «Χρηματικές θυσίες»: η διπλή γλώσσα της οικονομικής συμμετοχής των νησιών 

του Αιγαίου στην Επανάσταση

13.20 κατερίνα Γαλάνη
 Η εμπορική ναυτιλία στο πλαίσιο της οικονομίας του πολέμου. Ανακατατάξεις 

και νέες ευκαιρίες

13.40 Όλγα κατσιαρδή-Hering και Δημήτριος κοντογεώργης
 «Con principi di onestà e rispettando l’I.R. Bandiera…». Έλληνες κουρσάροι και 

πειρατές, ευρωπαίοι έμποροι και η αυστριακή πολιτική στην Ανατολική 
Μεσόγειο (Αιγαίο) κατά τη διάρκεια της Επανάστασης

14.00 Συζήτηση
 



έπιστημονική έπιτροπή 
Χριστίνα αγριαντώνη 
δημήτρης δημητρόπουλος 
Όλγα κατσιαρδή-Hering
Χρήστος Λούκος 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου 

έπιστημονική Γραμματεία και όργάνωση 
Χρήστος Χρυσανθόπουλος 

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του διαδικτυακού συνεδρίου είναι απαραίτητη η 
εγγραφή στο παρακάτω link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aCOPNjOlQ36LlDYuX0viYA

Το  διαδικτυακό  Συνέδριο  «Η όικονομία  στα  χρόνια  της  Ελληνικής  Επανάστασης» 
εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»  

απόσπασμα από έγγραφο δημοπρασίας 
των προσόδων του Πόρου, δεκέμβριος 1822.


