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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Καλλιόπη Κύρδη 

a.politistika@gmail.com 

Τηλ: 2105201000, 6973884866 

 Προς:  Όλες τις σχολικές μονάδες          

 Κοιν.: 1ο ΠΕΚΕΣ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Σεμινάριο εξ αποστάσεως: «Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον οθωμανικό κόσμο στο 

ελεύθερο ελληνικό κράτος. Προτάσεις εμπλουτισμού πολιτιστικών προγραμμάτων». 
12/04/2021, 18.00-20:00 

 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας (Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) 

και  Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά και, Δυτικής Αττικής) διά των υπευθύνων 

Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώνει τη Δευτέρα, 12/04/2021 και ώρες 18.00- 20:00 διαδικτυακή 

επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον οθωμανικό κόσμο στο 

ελεύθερο ελληνικό κράτος. Προτάσεις εμπλουτισμού πολιτιστικών προγραμμάτων». 

Το σεμινάριο εντάσσεται στις επιμορφωτικές δράσεις του υπό ίδρυση Δικτύου Πολιτιστικών 

Θεμάτων Αττικής με τίτλο «1821, πριν και μετά: Όταν όλα αλλάζουν. Η περίπτωση της Αττικής». 

Στόχοι και Περιεχόμενο  

 Το σεμινάριο έχει στόχο την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι γυναίκες βίωσαν τη ζοφερή 

πραγματικότητα του πολέμου και την ανάταση της Επανάστασης. Θα γίνει συζήτηση για τις   

«επώνυμες» και τις άγνωστες σε μας γυναίκες. Ποιες ήταν οι πράξεις τους, η στάση τους απέναντι 

στον θάνατο, τον φόβο και την πείνα; Ποια ήταν η μοίρα γυναικών που βρέθηκαν μέσα στα κάστρα 

και τις πολιορκημένες πόλεις, στην ύπαιθρο και τα νησιά; Ποια ήταν  η καθημερινότητά τους; Ποια 

ήταν η δράση τους στην Τριπολιτσά, στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα και τη Μάνη και πώς βίωσαν τις 

στερήσεις, την υποδούλωση και την προσφυγιά; Τι έχασαν και τι κέρδισαν στον Αγώνα για την  

Ανεξαρτησία; Με λίγα λόγια, το σεμινάριο εστιάζει στη ζωή των γυναικών «εν πολέμω», στο πλαίσιο 

της χρονικής περιόδου.  

Θα παρουσιαστούν επίσης προς συζήτηση σχέδια - φύλλα εργασίας για την ανάπτυξη σχετικών  
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Αναλυτικό Πρόγραμμα:  

18:00: Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί  

18:10: «Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Οι πολλαπλές όψεις της παρουσίας και συμμετοχής των 

γυναικών από  τον οθωμανικό κόσμο ως το ελεύθερο ελληνικό κράτος», Δρ Βασιλική Λάζου, 

Ιστορικός, ΕΔΙΠ – Διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.  

18:50: «Η ζωή των γυναικών στην Επανάσταση και των Αγώνα της Ανεξαρτησίας: Προτάσεις 

σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων»,  Ιωάννα Δεκατρή, Υπ. 

Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ, ΜΑ στη Διδακτική της Ιστορίας, Υποψ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ.  

19:30: Ερωτήσεις- Συζήτηση  

 

• Αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα  https://forms.gle/XRXocfbtuxSmEn4y8 μέχρι την 

Παρασκευή, 9/4/2021 και ώρα 11 πμ.  

• Προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα σχετικής 

θεματολογίας. 

• • Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους και θα λάβουν τον σύνδεσμο για 

την εξ αποστάσεως παρακολούθηση την Παρασκευή 9/4 το απόγευμα, με μήνυμα στo email 

τους, όπως θα έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική αίτησή τους.  

• Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata θα αναρτηθεί ο κατάλογος 

συμμετεχόντων/ουσών από τη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας. 
  

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
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