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Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

Προς 

τα μέλη της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 

 

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 

 

 

 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας έχουμε 

την τιμή να σας ανακοινώσουμε ότι το προσεχές ΜΑ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 με 

φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη, 

Πλατεία Ιπποδρομίου). 

 Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε. αποφασίστηκε το ΜΑ΄ Πανελλήνιο 

Ιστορικό Συνέδριο να είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 100 ετών από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή (1922-2022), εντασσόμενο παράλληλα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, για τις ανακοινώσεις που θα έχουν ως θέμα τη 

Μικρασιατική Καταστροφή σε κάθε εκδοχή της, δηλαδή από την απαρχή της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας ως και την υποδοχή και εγκατάσταση των προσφύγων στο ελληνικό κράτος, θα 

διοργανωθούν αντίστοιχες ειδικές συνεδρίες. Παράλληλα, στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές 

ελεύθερες ανακοινώσεις που αφορούν σε όλες τις περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας, όπως 

κάθε χρόνο. 

 Δικαίωμα συμμετοχής με ανακοίνωση έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα 

μέλη. Παρακαλούνται, λοιπόν, όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση να 

τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, 

που επισυνάπτεται και θα είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η αίτηση 

πρέπει να σταλεί αποκλειστικά μέσω e-mail στη διεύθυνση histsociety1977@yahoo.gr έως 

την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022. Για τους τρόπους καταβολής των συνδρομών θα υπάρξει 

ενημέρωση το προσεχές διάστημα. 

 Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο και δεν είναι μέλη 

θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στην Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, συμπληρώνοντας 

την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ι.Ε. και αποστέλλοντάς 

την αποκλειστικά ηλεκτρονικά μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα. 

 Η διεξαγωγή του Συνεδρίου συνεπάγεται την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη μη διασπορά του νέου κορονοϊού (SARS-CoV-2). Για τα 

πρωτόκολλα και τις οδηγίες προς τους Συνέδρους/Συμμετέχοντες θα υπάρξει νέα ενημέρωση 

καθώς ενδέχεται αυτά να τροποποιηθούν στο επόμενο διάστημα. 

 

 

                          Για την Ε.Ι.Ε. 

                          Η Πρόεδρος 

 

 

 

                                                   

                                                                 Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα 

                                                                  Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
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