
  
 
 
 
 
  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

«λζγειν  & ιςτορείν» 
Επειςόδιο 3ο 

«Η ζρευνα για τον Ναυτικό 
Αγϊνα μζςα από τα αρχεία» 

 

με τη Δρ. Κατερίνα Γαλάνη 
 

Aκινα, 16.09.2021 

 

Η ςειρά podcasts «λζγειν & ιςτορείν», που υλοποιείται από το Κδρυμα Ευγενίδου και τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, επανζρχεται αυτόν τον Σεπτζμβριο και ςασ προτείνει για 

ακρόαςθ το τρίτο επειςόδιό τθσ με τίτλο: «Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέςα από τα 

αρχεία», και φιλοξενοφμενθ ομιλιτρια τθν Δρ. Κατερίνα Γαλάνθ, 

Συνεχίηοντασ τθν αναδρομι ςτον αγϊνα των Ελλινων ςτθ κάλαςςα το 1821, ςτο τρίτο 

επειςόδιο τθσ ςειράσ θ Δρ Κατερίνα Γαλάνθ, Ερευνιτρια οικονομικισ και ναυτιλιακισ 

ιςτορίασ, αναφζρεται ςτθν πρόςφατθ ιςτορικι ζρευνα για τον αγϊνα ςτθ κάλαςςα και 

ξεδιπλϊνει τον πλοφτο του αρχειακοφ υλικοφ. Συγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςτθν ζρευνα 

και τθ μεκοδολογία τθσ, ςτα τεκμιρια που αξιοποιικθκαν, ςτισ εκπλιξεισ που 

επεφφλαςςαν τα αρχεία αλλά και ςτα χριςιμα ςυμπεράςματα που προζκυψαν ςχετικά με 

τον πολυδιάςτατο χαρακτιρα του Ναυτικοφ Αγϊνα. 

Βάλτε τα ακουςτικά ςασ, ξεκινάμε! 

Απολαφςτε τθ μοναδικι αφθγθματικι εμπειρία των επειςοδίων ςτισ παρακάτω 

ιςτοςελίδεσ, με δωρεάν ακρόαςθ: Κδρυμα Ευγενίδου, Spotify. 

Λίγα λόγια για τθν Δρ. Κατερίνα Γαλάνθ 

H Κατερίνα Γαλάνθ γεννικθκε ςτον Πειραιά και ςποφδαςε Ιςτορία και Αρχαιολογία ςτο 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Με υποτροφία του ΙΚΥ ακολοφκθςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (M.Sc) ςτθν 

Οικονομικι Ιςτορία ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ, ςτο Wolfson College. Στο ίδιο πανεπιςτιμιο 

εκπόνθςε τθ διδακτορικι τθσ διατριβι, θ οποία το 2012 απζςπαςε το βραβείο Frank Broeze από τθν 

International Maritime Economic History Association. Διετζλεςε Junior Research Fellow ςτο Saint 

Antony’s College του Πανεπιςτθμίου τθσ Οξφόρδθσ και Postan Post-Doctoral Fellow ςτο Institute of 

Historical Research (IHR) ςτοΛονδίνο. Σιμερα, βρίςκεται με τθν ιδιότθτα τθσ μεταδιδακτορικισ 
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ερευνιτριασ ςτο Ινςτιτοφτο Μεςογειακϊν Σπουδϊν, ςυμμετζχοντασ ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα 

ERC SeafaringLives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping and the Challenge of 

Globalization. Παράλλθλα διδάςκει Οικονομικι και Κοινωνικι Ιςτορία ςτο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο και 

ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο. Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα περιςτρζφονται γφρω από τθν οικονομικι 

ιςτορία, τθ ναυτιλιακι ιςτορία, τθν ιςτορία των επιχειριςεων και των τραπεηϊν ςτθ Μεςόγειο τον 

18ο και 19ο αιϊνα. Ζχει ςυμμετάςχει ςε ερευνθτικά προγράμματα και ζχει δθμοςιεφςει άρκρα για 

τθ ναυτιλιακι και οικονομικι ιςτορία ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυλλογικοφσ τόμουσ. 

ΗπρϊτθτθσμονογραφίαμετίτλοBritish shipping in the Mediterranean during the Napoleonic Wars. 

The untold story of a successful adaptationκυκλοφόρθςεαπότισεκδόςεισ Brill το 2017. 

Λίγα λόγια για τθ ςειρά podcasts «λζγειν &ιςτορείν» 

«Λζγειν & ιςτορείν» είναι ο τίτλοσ τθσ επίκαιρθσ και άκρωσ ενδιαφζρουςασ ςειράσ podcasts που 

δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ «Τρζξε επάνω εισ τα κφματα τθσ φοβεράσ καλάςςθσ. 1821. 

Ο Αγϊνασ ςτθ Θάλαςςα»,τθν οποίαςυνδιοργανϊνουν το Κδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτουσ – (ΓΑΚ) ςτο πλαίςιο τθσ Πρωτοβουλίασ 1821-2021. Τα podcasts αυτά κα αναρτϊνται ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα και υπόςχονται να δϊςουν ςε όλουσ τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι 

με τον αγϊνα των Ελλινων ςτθ κάλαςςα, τθν περίοδο τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821. 

Στόχοσ τθσ ςειράσ «λζγειν &ιςτορείν» είναι να παρουςιάςει τισ ακζατεσ λεπτομζρειεσ του αγϊνα 

ςτθ κάλαςςα μζςα από ςυνεντεφξεισ πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν και ειδικϊν ερευνθτϊν, 

ανκρϊπων που είναι άριςτοι γνϊςτεσ τθσ ιςτορικισ αυτισ περιόδου.  
 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Πρωτοβουλία 1821-2021 * www.protovoulia21.gr 
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