
Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Έργων

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
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Τίτλος Έργου:

Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το 

Σύνταγμα υπό το «κράτος» της Επανάστασης του 

1821

[Ακρωνύμιο: ΔιαΠαΝτοΣ.21]

Συντονίστρια Έργου: 
Τριανταφυλλιά (Λίνα) 

Παπαδοπούλου

Φορέας Υποδοχής: ΑΠΘ

Ποσό Χρηματοδότησης: 100.000€ 

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες

Ερευνητική ομάδα
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Αποτελεί μια πρώτη απόπειρα «συνάντησης» των σύγχρονων τάσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας και 
κοινωνιολογίας για το 1821 με την «κλασική» συνταγματική ιστορία αυτής της περιόδου. 

Επιχειρεί να φέρει στο φως όψεις του πρώιμου ελληνικού κράτους (διοίκηση, εκπαίδευση, Εκκλησία), μέσα από τον 
φακό του συνταγματισμού. 

Αξιοποιεί μεθοδολογικά το αντιθετικό ζεύγος «παράδοση-νεωτερικότητα», για να ερμηνεύσει διαφοροποιημένα τις 
κρατούσες επαναστατικές αντιλήψεις τόσο στο πεδίο των θεσμικών-συνταγματικών πρακτικών όσο και σε αυτό του 
νομιμοποιητικού λόγου.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, εξετάζει τις παραστάσεις γύρω από το ζήτημα της συνταγματικής οργάνωσης, δηλαδή των 
θεσμών διακυβέρνησης της επαναστατημένης Ελλάδας, καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτού του συνταγματικού 
πλαισίου. 

Αποτυπώνει τη σύνθεση παράδοσης-νεωτερικότητας, κυρίως στις πρακτικές της ανάδειξης των αντιπροσώπων στις 
εθνοσυνελεύσεις, τις αντιλήψεις περί «παραβίασης» των συνταγματικών κανόνων, καθώς και τις διαφορετικές 
προσλήψεις του «Έθνους» στη διατύπωση του επαναστατικού λόγου. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξετάζει το πώς η διαμόρφωση μιας ελληνικής «εθνικής» ταυτότητας διατρέχει ως ιδεολογία 
την τυπική εκπαίδευση μέσα από την ανάδειξη ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος που συνδέεται με το όραμα της 
αναγεννημένης Ελλάδας. 

Αποσκοπεί στο να αναδείξει πώς η διαπάλη ανάμεσα στα νεωτερικά εκπαιδευτικά ρεύματα και τις πνευματικές 
δυνάμεις προσκόλλησης σε μια ορθόδοξη χριστιανική παράδοση επιδρά καθοριστικά στη σχέση του Κράτους με την 
Εκκλησία. 

Η έρευνά μας

Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό 

το «κράτος» της Επανάστασης του 1821

[Ακρωνύμιο: ΔιαΠαΝτοΣ.21]
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Ημερίδες

Ντοκυμαντέρ

Συνέδριο

1η διάσταση: εσωτερική 
προστιθέμενη αξία λόγω 

- καινοτομίας και 
διεπιστημονικότητας

(πολιτικής επιστήμης, επιστήμης 
του συνταγματικού δικαίου, 
παιδαγωγικής και θεολογίας) 

- συμπλοκής επιχειρημάτων και 
οπτικών γωνιών 

(κράτος, εκκλησία, εκπαίδευση, 
Σύνταγμα)

Κείμενα 
εργασίας

Διαδικτυακά 
μαθήματα

2η διάσταση: εξωτερική 
προστιθέμενη αξία λόγω διάχυσης

Τα παραδοτέα αφορούν τόσο την 
επιστημονική κοινότητα όσο και το ευρύ 

κοινό. 

επιστημονικές, υψηλού επιπέδου, 
δημοσιεύσεις, 

μαγνητοσκοπημένες επιλεγμένες 
συνεδρίες των ημερίδων και του 

συνεδρίου

ντοκιμαντέρ που θα απευθύνεται στο 
ευρύ κοινό, θα οπτικοποιεί και θα 

εκλαϊκεύει τα σχετικά επιστημονικά 
συμπεράσματα 

σειρά διαδικτυακών μαθημάτων 
σύντομης διάρκειας (MOOC).

Μελέτες

Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό 

το «κράτος» της Επανάστασης του 1821

[Ακρωνύμιο: ΔιαΠαΝτοΣ.21]



5

να υλοποιήσουμε τη φιλόδοξη 
επιστημονική μας ιδέα για μια 
πρωτότυπη «συνάντηση» των 
σύγχρονων τάσεων της 
ελληνικής ιστοριογραφίας και 
κοινωνιολογίας για το ‘21 με την 
«κλασική» συνταγματική ιστορία 
αυτής της περιόδου

Τη διάχυση των 
ερευνητικών μας 
αποτελεσμάτων μέσω 
διοργάνωσης συνεδρίων 
και διαδικτυακής 
προσέγγισης 
επιστημόνων και ευρέος 
κοινού

Τη δημιουργία 
πρωτότυπου 
ντοκυμαντέρ για την 
εκλαϊκευση και διάχυση 
των συμπερασμάτων 
της έρευνας 

H δημόσια χρηματοδότηση της έρευνάς μας θα μας επιτρέψει

Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό 

το «κράτος» της Επανάστασης του 1821

[Ακρωνύμιο: ΔιαΠαΝτοΣ.21]
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα

210 64 12 410, 420

info@elidek.gr

www.elidek.gr


