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το Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Γιά τρίτη φορά φέτος όργανώθηκε στή Θεσ/νίκη στίς 29 καί 30 Μαίου 
άπό τήν 'Ελληνική 'Ιστορική ' Εταιρεία Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο.

Μιλώντας κατά τήν έναρξη τοΟ συνεδρίου ό Γεν. Γραμματέας τής 
'Εταιρείας χαιρέτησε τό γεγονός δτι τά μέλη τής ' Εταιρείαςστήν πενταετία 
άπό τήν Χδρυσή της όκταπλασιάστηκαν οΐ 22 Ιστορικοί πού άποτέλεσαν τά 
Ιδρυτικά μέλη τής 'Εταιρείας τό Νοέμβριο τοϋ 1976 αύξήθηκαν σέ 170. 
"Ετσι ή 'Ελληνική 'Ιστορική 'Εταιρεία πού έχει γιά έδρα της τή 
Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει στους κόλπους της τώρα τή μεγίστη πλειοψη- 
φία αυτών πού άσχολοΰνται μέ ίστορικές έρευνες καί έργασίες στήν 
'Ελλάδα. 'Επί πλέον συγκαταλέγει μεταξύ τών μελών της καί άρκετούς 
ξένους Ιστορικούς.

Τά θέματα τοΟ συνεδρίου τής 'Εταιρείας άναφέρθηκαν κυρίως στό 
έλληνικό ίστορικό παρελθόν χωρίς βέβαια νά άποκλεισθοΟν καί θέματα 
Ιστορικής μεθοδολογίας καί στοχασμού, δπως έπίσης καί θέματα άπό τήν 
Ιστορία άλλων λαών πού όμως έχουν σχέση μέ τήν ' Ελλάδα καί συντελούν 
στό φωτισμό καί τή διερεύνηση πολλών έπί μέρους σημείων τής έλληνικής 
Ιστορίας.

Στό φετινό συνέδριο έλαβαν μέρος 70 περίπου Ιστορικοί άπ’ όλη τήν 
'Ελλάδα μέ άνακοινώσεις άπό τήν προσωπική τους έρευνητική έργασία.

ο ι  άνακοινώσεις αύτές κάλυψαν καί τίς τρείς περιόδους τής έλληνικής 
Ιστορίας, άρχαία, μέση καί νεώτερη καί προκάλεσαν ένδιαφέρουσες 
συζητήσεις.

Στό σημείο αυτό θά έπρεπε νά τονισθεί τό γεγονός δτι στήν 
πραγματοποίηση τού συνεδρίου συνέβαλε καί τό ' Υπουργείο Πολιτισμού 
καί 'Επιστημών πού χάρη στό ένδιαφέρον τής κ. Μελίνας Μερκούρη, 
έπιδότησε τήν 'Ελληνική 'Ιστορική 'Εταιρεία μέ 150.000 δρχ.

Παραθέτουμε, μέ άλφαβητική σειρά, τούς Ιστορικούς πού μίλησαν στό 
συνέδριο καί τά θέματα τών ανακοινώσεων τους:

Κ. Βακαλόπουλος: «'Ιστορική έξέλιξη τού γεωγραφικού χώρου τής Βορειο
δυτικής μείζονος Μακεδονίας κατά τήν περίοδο τού Κριμαϊκού πολέμου 
(1853-1856)».

"Ε. Βρανούση: «Προβλήματα τής βυζαντινής παρουσίας στήν περιοχή τού 
Δούναβη-Πρόδρομη άνακοίνωση».



Β. Δημητριάδης: «Τοπογραφικά τής Θεσ/νίκης κατά τόν 15ο αΐ.».

Γ. Ίωαννίδου: «Τά βαυαρικά δάνεια καί ή έπέμβαση τού καγκελλαρίου 
Βίσμαρκ στήν έλληνοτουρκική διαμάχη σχετικά μέ τή διευθέτηση των 
συνόρων τό 1878-81».

Β. Κατσαρός: «·Άγνωστο βυζαντινό μοναστήρι στήν Κακή Σκάλα τής 
Κλόκοβας». '

7. Κολιόπουλος: «Σώματα άτάκτων στους άπελευθερωτικούς άγώνες των 
'Ελλήνων 1821-1912».

Β. Κοντορίνη: «Τό Σκυθικό βασίλειο τής Κριμαίας καί ή Ρόδος τόν 2ο αΐ. 
π.Χ.: Οί έπιγραφικές καί άρχαιολογικές μαρτυρίες».

Ά. Μαρκάκοϋλο<;: «ΟΙ έπιστολές τοΟ « ’Ανώνυμου καθηγητή» τοΟ Λονδίνου».

Δ. Μισίου: «Δήμοι καί Δημοκρατία στό Βυζάντιο».

Ν. Μοσχονας: « Ή  διπλωματική έκδοση τών βενετικών δουκικών γραμμάτων 
του 'Ιστορικού ’Αρχείου τής Κέρκυρας (1563-1791)».

Δ. Ναστάσε: «Μία «άγνωστη» άθωνιτική μονή τού 10ου αΐ.».

Β. Νεράντζη: «'Ένα συνοδικό έγγραφο τού Νοεμβρίου 1367».

'/. Παπαδριανός: « Ή  πρώτη μετάφραση όλόκληρης τής 'Οδύσσειας τού 
'Ομήρου στά σέρβικά (1881)».

Κ. Παηουλίδης: ·<Ή Ρωσία καί ή 'Ελληνική ’Επανάσταση τού 1821-1822».

Κ. Πάτελος: « Ή  πολιτική τού Βατικανού στά Βαλκάνια κατά τόν 19ο αί.».

X. Πατρινέλης: « Ό  έλληνισμός κατά τά τελευταία προεπαναστατικά 
χρόνια».

Μ. Πελεκίδου: «Οί Πρωτοβουλγαρικές έπιγραφές».

77. Πετρίδης: «Νομιμότητα καί έπέμβαση στήν Ευρώπη πρίν άπό τήν 
' Ελληνική ’ Επανάσταση* (1815-1821».

Δ. Σαμψάρης: «Ά πό  τό μελλοντικό Σύνταγμα (corpus) άρχαίων έπιγραφών 
τής Δυτικής Μακεδονίας».
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Κ. Σβολόπουλος: «Καθοριστικοί παράγοντες καί έγγενεΐς άδυναμίες τής 
άλυτρωτικής πολιτικής τής ' Ελλάδος: έκτιμήσεις καί υποθέσεις μέ άφορμή 
τήν Κρητική ’Επανάσταση (1866-1869)».

‘Α.Σταυρίδου - Ζαφράκα: « Ή  συνομωσίατοΰ ’Ιωάννη Δριμέος έναντίον του 
’Ανδρόνικου Β'».

Κ. Χατζόπουλος: «ΟΙ συμφωνίες μεταξύ Φιλικής 'Εταιρείας καί τών 
πολιτικοστρατιωτικών κύκλων τής Βλαχίας στίς παραμονές τής έκρηξης τής 
’Επανάστασης του 1821».

Γ. Χιονίδης; « Ό  Βεροιώτης μοναχός καί όσιος Νικόλαος ό νέος, τρίτος 
μυροβλήτης τής Θεσ/νίκης (13-14 αΐ.) καί τά σχετικά προβλήματα».

Κ. ΧρυσοχοΓδης: «Συμβολή στά οικονομικά τού πατριαρχείου ' Ιεροσολύμων 
(16ου άρχές 18ου αΐ.)· Πρόδρομη παρουσίαση ΰλικοΰ».

Στό τέλος τής δεύτερης ήμέρας τού συνεδρίου, όπότε έγινε καί ή 
ανασκόπηση τών έργασιών του, τονίστηκε ή σημασία πού έχει ή τακτική 
έπαφή τών ίστορικών καί ή άνταλλαγή άπόψεων γιά τήν πρόοδο τών 
Ιστορικών έρευνών στήν 'Ελλάδα καί άποφασίστηκε όμόφωνα νάσυνέλθει 
τό Μάιο τού 1983 στή Θεσ/νίκη μέ τίς φροντίδες τής 'Ελληνικής 
'Ιστορικής 'Εταιρείας τό Δ ’ Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο.
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