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ΕΛΗΞΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΣ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ,

Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις

δρομολογειται η εκδοση των πρακτικων

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
Δ Ι Κ Τ Υ Ο  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ω Ν

ΠΑ Γ ΚΟΣ Μ Ι Ο  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι ΚΟ  Σ Υ Μ Π ΟΣ Ι Ο

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: 

Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ 12ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 71ΟΥ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017
Θεσσαλονίκη

Αίθ. διαλέξεων ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Εθν. Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία 
έληξαν οι Εργασί-
ες του Παγκοσμίου 

Επιστημονικού Συμποσίου της 
Εταιρείας μας με τίτλο «Η ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 
ΑΙΩΝΩΝ Ιστορικά δεδομένα και 
σύγχρονες προκλήσεις» που δι-
οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
στις 23 Ιουλίου 2017, με παράλ-
ληλη έναρξη του 12ου Παγκοσμί-
ου Συνεδρίου Παμμακεδονικών 
Ενώσεων και του 71ου Παμμα-
κεδονικού Συνεδρίου Αμερικής, 
στην Αίθουσα Διαλέξεων της 
Εταιρείας μας. 
Το Συμπόσιο τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι θρησκευτικές, πο-
λιτικές, πολιτειακές, στρατιω-
τικές και προξενικές Αρχές της 
Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι της Μακεδονίας και 
γενικότερα του ελλαδικού χώ-
ρου, Ομογενείς Μακεδόνες από 
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, 
Ευρώπη και Αφρική, οι εταίροι 
μας και πλήθος κόσμου. 
Πριν από την έναρξη των Ερ-
γασιών του Συμποσίου προη-
γήθηκε Αρχιερατική δοξολογία 
στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου, χοροστατούντος του Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κκ. Ανθίμου, ο οποίος 
στη συνέχεια, καλωσορίζοντας 
τους Ομογενείς, εκφώνησε 
θερμό πατριωτικό λόγο. Ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων 
εκ μέρους των Αρχών και των 
ομογενειακών Οργανώσεων στο 
άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου 
(Νέα Παραλία).



Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλοί γηγενείς και 
Ομογενείς, που για διαφόρους λόγους δεν 
κατέστη δυνατόν να παραστούν, με επιστο-
λή τους εκφράστηκαν με τα πλέον θερμά και 
κολακευτικά λόγια για το έργο της Εταιρείας 
μας, τη διοργάνωση του παρόντος Επιστημο-
νικού Συμποσίου και ασφαλώς για την ιδέα 
της φιλοξενίας της έναρξης των καθιερωμένων 
Συνεδρίων, του Παγκοσμίου των Παμμακεδο-
νικών Ενώσεων και του Παμμακεδονικού της 
Αμερικής, στον ιστορικό χώρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών.

Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε την απαντητική 
στην πρόσκλησή μας επιστολή του Αρχιεπι-
σκόπου Αμερικής κκ. Δημητρίου, ο οποίος λόγω 
υποχρεώσεων δεν παραβρέθηκε. 
Την  παραθέτουμε αυτούσια. 



Οι Εργασίες άρχισαν με την Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης “Άγιος Ιωάννης 
ο Κουκουζέλης” που διηύθυνε με επιτυχία ο χοράρχης και άρχων υμνωδός κ. Εμμ. Δασκαλάκης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Συμποσίου, Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας και Υπεύθυνος 
του Δικτύου Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων, Δρ Ιστορίας, 
κ. Βασίλειος Ν. Πάππας καλωσόρισε τους συνέδρους λέγοντας:
Σημαντικό γεγονός θα χαρακτήριζε κανείς τη σημερινή μας 
Παγκόσμια Επιστημονική Συνάντηση, ένα πνευματικό Συμπό-
σιο, μία Γιορτή με καθαρά εθνικό, πατριωτικό και επιστημονι-
κό χαρακτήρα, η οποία ως ευτυχής συγκυρία συμπίπτει με την 
έναρξη των Εργασιών του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμα-
κεδονικών Ενώσεων και του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου 
Αμερικής. Όλους τους συνέδρους που παρίστανται και μας τι-
μούν σήμερα με την παρουσία τους τούς ευχαριστούμε από καρ-
διάς. Αυτή η σύμπτωση μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για 
ένα Αντάμωμα, με προσκεκλημένους συμπατριώτες μας από όλον 
τον κόσμο με κοινή καταγωγή τη Μακεδονία μας. Ανθρώπους, 
που για πολλούς το όνειρο της επιστροφής μπορεί μερικές φορές 
να ξεθωριάζει, αντικαθίσταται όμως από την επιθυμία να βοηθή-
σουν την Πατρίδα τους, την Ελλάδα όλων μας, να αναγνωριστεί 
η προσφορά τους. Και αν το όνειρό τους αυτό, όπως το εννοεί ο 

Καβάφης, είναι της αναγνώρισής τους από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, τότε ναι, έχει γίνει πραγματι-
κότητα. Και όχι μόνον η προσφορά των Μακεδόνων της Διασποράς στην ανάπτυξη της Μακεδονίας 
αναγνωρίζεται καθημερινά, αλλά όλη η Ελλάδα, όλο το Έθνος, αισθάνεται πλέον περήφανο για σας. 
Που δημιουργήσατε και προκόψατε εκεί που πήγατε, που διακριθήκατε σε όλους τους τομείς: επιστή-
μες, πνεύμα, έρευνα, τέχνες, καθημερινός μόχθος, κατάληψη νευραλγικών θέσεων στις νέες σας Πα-
τρίδες. Εσείς που γίνατε οι καλύτεροι πρέσβεις της χώρας μας στο εξωτερικό, που δημιουργήσατε την 
Ελλάδα της Οικουμένης. Γνωρίζουμε βεβαίως καλά, ότι και εσεις έχετε τους προβληματισμούς σας, 
τις ανησυχίες σας για τη χώρα μας, για τις μελλοντικές εξελίξεις, για την προάσπιση των εθνικών μας 
δικαίων. Τώρα που οι φίλοι μας λιγοστεύουν και οι κίνδυνοι είναι ορατοί, τώρα που η Μακεδονία μας, 



η χώρα μας, δοκιμάζονται, αμφισβητούνται από ανιστόρητους και μη συμμορφούμενους για τα εθνι-
κά μας δίκαια από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ναι, τώρα αγαπητά μας αδέλφια είναι η πιο 
κατάλληλη στιγμή, στηριζόμενοι στην 3χιλιετή ιστορία μας, με ενωτικό πάντα πνεύμα, χωρίς κομμα-
τικές αντιπαραθέσεις, με ενίσχυση της ενυπάρχουσας αμφίδρομης σχέσης Ορθοδοξία - Ελληνισμός, 
να τονώσουμε την εθνική μας συνείδηση, να επιχειρήσουμε έναν ειλικρινή διάλογο προς κάθε αμφι-
σβητία των Δικαίων της Πατρίδας μας. Να φυλάμε όλοι -τούτη τη στιγμή- Θερμοπύλες, να εναγκαλι-
στούμε αυτούς που αγαπάνε παθολογικά τον τόπο μας και εμείς τους παραμελήσαμε, τους Φιλέλλη-
νες και συγχρόνως να σταθούμε άτεγκτοι και ανυποχώρητοι σε όσους επιβουλεύονται την εδαφική μας 
ακεραιότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Ως υπεύθυνος του Δ.Ε.Ο.Μ. (του άλλοτε γνωστού σε 
όλους μας Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων) που αποτελεί Τμήμα της Ε.Μ.Σ., στην οποία έχω την τιμή 
να είμαι ο Γενικός Γραμματέας της, αλλά και ως παλαιός καλός σας φίλος, από διάφορες θέσεις ευρι-
σκόμενος πάντα κοντά σας και ιδιαίτερα ως επί 15ετία μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου (έχων και 
την ευθύνη του Αποδήμου Ελληνισμού), πάνω απ’ όλα όμως ως Χαλκιδικιώτης Μακεδόνας, σας κα-
λωσορίζω και σας εύχομαι υγεία και πάντα μπροστάρηδες στους αγώνες της Πατρίδας μας. Εμείς ως 
Ε.Μ.Σ., για πολλά χρόνια, με τον δικό μας τρόπο, στηρίζουμε κάθε καλή προσπάθεια προς αυτή την 
κατεύθυνση και τους κοινούς μαζί σας αγώνες. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή στην Πατρίδα και καλή 
επιτυχία στα Συνέδριά σας που θα ακολουθήσουν. 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ομότ. Κα-
θηγητής Α.Π.Θ. κ. Αθ. Ε. Καραθανάσης, στην προσφώνησή του 
θύμισε στους απόδημους Μακεδόνες τον νόστο, τη νοσταλγία 
δηλαδή για την Πατρίδα, που χαρακτηρίζει τους Έλληνες από τα 
ομηρικά χρόνια και ζήτησε από τα Προεδρεία των μακεδονικών 
Οργανώσεων τη στήριξη προς την Πατρίδα, αλλά και την ομόνοια 
και συνεργασία μεταξύ των για την προώθηση των εθνικών μας 
θεμάτων.

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους 
των Παμμακεδονικών Ενώσεων της Διασποράς και 
συγκεκριμένα στον Πρόεδρο της Παμμακεδονικής 
Ένωσης Η.Π.Α. και του 71ου Παμμακεδονικού Συ-
νεδρίου Αμερικής κ. Στέλιο Κυριμλή, στην Πρόεδρο 
του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγ. Αλεξάνδρου 
και Συντονίστρια του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Παμμακεδονικών Ενώσεων κ. Νίνα Γκατζούλη, στον 
Συντονιστή των Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστρα-
λίας κ. Παν. Ιασωνίδη, στον Πρόεδρο Παμμακεδο-
νικής Ένωσης Οντάριο Καναδά κ. Δημ. Κάρα, στον 
Αντιπρόεδρο της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά 
κ. Μιχ. Κοντογεωργίου, στον Πρόεδρο της Παμμακε-
δονικής Ένωσης Ευρώπης π. Παντ. Τσορμπατζόγλου, 
στον Πρόεδρο της Παμμακεδονικής Ένωσης Αφρικής 
κ. Αμύντα Παπαθανασίου και στον Αντιπρόεδρο του 
Αυστραλιανού Ιδρύματος Μακεδονικών Σπουδών κ. 
Παν. Λιβεριάδη. Οι ανωτέρω Εκπρόσωποι των Παμμα-



κεδονικών Ενώσεων της Διασποράς και των δύο Ιδρυμά-
των, μετά τον πατριωτικό χαιρετισμό που εξεφώνησαν, 
αναφέρθηκαν περιεκτικά και με συντομία στο θέμα 
της ονομασίας της Μακεδονίας, παράλληλα με τους 
αδιάκοπους αγώνες τους σε όσες κινήσεις γίνονται στο 
διεθνές στερέωμα γύρω από το Ζήτημα της ονομασίας. 
Τους δόθηκε όμως παράλληλα η ευκαιρία να αναφερθούν 
στις επιμέρους δράσεις τους και στη μεγάλη τους αγωνία 
για τα τεκταινόμενα σήμερα σε όλους τους τομείς του 
κοινωνικού βίου στη μητροπολιτική Ελλάδα, προβαίνο-
ντας μάλιστα και σε προτάσεις επ’ αυτών. Ωστόσο, σε 
όλους τους χαιρετισμούς διέκρινε κανείς το πατριωτικό 
και ενωτικό πνεύμα των Παμμακεδόνων της Διασποράς, 
γενικότερα του Ελληνισμού, αλλά και το ενδιαφέρον 
επανασύνδεσης με την οργανώτρια Εταιρεία Μακε-
δονικών Σπουδών, η οποία με το Δίκτυο Επικοινωνίας 
Ομογενών Μακεδόνων, που λειτουργεί ως Τμήμα της, 
υπηρετεί τον σκοπό αυτό.



Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών κ. 
Δημήτρης Παπανδρέου χαιρέτησε το Συμπόσιο και τέλος την 
έναρξη του Παγκοσμίου Επιστημονικού Συμποσίου της Εται-
ρείας, που συνέπιπτε με την παράλληλη έναρξη του 12ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμακεδονικών Ενώσεων και του 
71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμερικής, κήρυξε ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης (φωτό) 
ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με εισήγηση του Δικτύου Επικοινωνίας Ομογε-
νών Μακεδόνων, το Δικοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών τίμησε τον διακεκριμένο Δημο-
σιογράφο και Συγγραφέα, πρώην Πρόεδρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών κ. Νικόλαο Ι. Μέρτζο για τα Δί-
καια της Μακεδονίας μας και γενικότερα για τη διαχρονική 
εθνική του προσφορά με την επίδοση ειδικής τιμητικής 
πλακέτας. Ο κ. Μέρτζος με συγκίνηση ευχαρίστησε το Δ.Σ. 
της Ε.Μ.Σ. για την τιμή αυτή και ευχήθηκε καλή συνέχεια 
στο Επιστημονικό Συμπόσιο που επακολουθούσε.

Προ των εισηγήσεων του Συμποσίου που ακολούθησαν τον λόγο έλαβε και πάλι ο ο Πρόεδρος της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Συμποσίου κ. Βασίλειος Ν. Πάππας λέγων τα εξής:
Όπως είναι γνωστό σε όλους, το έτος 2016 -επετειακό- ήταν αφιερωμένο με πρόταση της UNESCO, στον 
Μεγάλο Μακεδόνα φιλόσοφο Αριστοτέλη που γεννήθηκε πριν 2.400 χρόνια στα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 
Γιορτάστηκε η επέτειος αυτή σε όλον τον κόσμο, γιατί απλά ο Αριστοτέλης ανήκει σε όλο τον κόσμο. Είναι 
ο κύριος εκπρόσωπος του ανήσυχου ελληνικού πνεύματος σε όλες τις μορφές του ανθρώπινου επιστητού 
και συνεχίζει να είναι επίκαιρος μέχρι σήμερα. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) σε συνεργασία 
με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.), συμμετέχοντας στον εορτασμό, πραγ-
ματοποίησε πέρυσι, με μεγάλη επιτυχία, Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα “Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική 
κατά τον Αριστοτέλη”, επίκειται δε η έκδοση των Πρακτικών του. Δύο εκ των εισηγητών του παρόντος 
Συμποσίου, οι κ.κ. Χρήστος Μπαλόγλου και Κωνσταντίνος Σισμανίδης, που για λόγους ανεξαρτήτου 
της θελήσεώς τους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, απέστειλαν τις εισηγήσεις τους, οι οποίες ήδη έχουν 
διανεμηθεί στους συνέδρους. Κατόπιν αυτού, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμποσίου, 
επιτρέψτε μου να προβώ σε μία τελείως επιγραμματική αναφορά των παραπάνω δύο εισηγήσεων που 
αναφέρονται, η μία στη διαπαιδαγώγηση του μεγάλου εκπολιτιστή Μ. Αλεξάνδρου από τον δάσκαλό του 
Αριστοτέλη (εισ. Χρ. Μπαλόγλου) και η άλλη στον Τάφο - Ηρώον του Μακεδόνα φιλόσοφου Αριστοτέλη 
που εντοπίστηκε από τον αρχαιολόγο Κων. Σισμανίδη και έλαβε διεθνή δημοσιότητα τον περασμένο Μάιο, 
στα αρχαία Στάγειρα Χαλκιδικής (εισ. Κων. Σισμανίδη). Σχετικά με την πρώτη εισήγηση (Χρ. Μπαλόγλου) 
μας παρέχει ο ίδιος ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή και την όλη δράση του εκ Σταγείρων Χαλκιδικής 
πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στην πρόσκληση του βασιλιά Φιλίππου να 
διαπαιδαγωγήσει τον υιό του Αλέξανδρο, ο οποίος έμελλε να γίνει ο μεγαλύτερος βασιλιάς και αποικιστής. 
Με τον Αλέξανδρο μάλιστα ο Αριστοτέλης συζητούσε τα καθήκοντα των ηγεμόνων και την τέχνη της 
διακυβέρνησης και συνέθεσε γι’ αυτόν ένα σύγγραμμα «Περί Βασιλείας» και ένα «Περί Αποικιών», που 
τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα. Στη δεύτερη εισήγηση (Κων. Σισμανίδη) γίνεται εκτενής αναφορά στα νεότερα 
στοιχεία του εν λόγω ανασκαφέα των αρχαίων Σταγείρων που οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι το αψιδωτό 
οικοδόμημα που εντοπίστηκε πρόσφατα στις ανασκαφές, είναι ο Τάφος-Ηρώον του Μεγάλου Μακεδόνα 
Φιλοσόφου.



Οι εισηγήσεις των πανεπιστημιακών Καθηγητών που επακολούθησαν ήταν υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου και προκάλεσαν ευρύτατες συζητήσεις μετά το πέρας της συνεδρίασης, καθόσον εμπερι-
στατωμένα ανέδειξαν τις ιστορικές ρίζες των θεμάτων που ανεπτύχθησαν, προσφέροντας παράλληλα 
απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Ομογενείς Μακεδόνες στη 
Διασπορά. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το πολυπληθές ακροατήριο των Ομογενών διέκοπτε τους 
ομιλητές με χειροκροτήματα. 

Ακολουθούν στη συνέχεια περιλήψεις των εισηγήσεων:

Γεώργιος Π. Νάκος, Ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής 
του Α.Π.Θ., «Η επικαιρότητα των πολιτευμάτων του Αριστοτέλη 
στη σύγχρονη εποχή»:
Αξιολογούμενη ειδικότερα η συσχέτιση «πολιτείας» και «πόλεως» 
οδηγείται η αριστοτελική σκέψη στην εμφανή διαστολή των εν-
νοιών αυτών, με την περαιτέρω ένταξη των ανθρώπων στην «πο-
λιτική κοινωνία» που αποτελεί τη δημιουργική βάση της έννοιας 
της «πόλεως» στα θεμελιακά της «μόρια». 

Ακολουθεί η κατανομή των μερικότερων «αρχών» (εξουσιών) που δημιουργούν την κατανομή των 
διάφορων «πολιτειών», οι οποίες διακρίνονται στη βασική αριστοτελική διάκριση των «ορθών» 
και των «ημαρτημένων» «πολιτειών» με την έννοια των «παρεκβάσεων των ορθών πολιτειών», 
τονίζοντας εμφαντικά τις χαρακτηριστικές «πολιτείες» των «Λακεδαιμονίων, των Κρητών και των 
Καρχηδονίων», με τις ειδικότερες κριτικές παρατηρήσεις του.
Παράλληλα για τον ιδιαίτερο τονισμό των αριστοτελικών θέσεων για τις «πολιτείες» επιλέχθηκε 
η αξιολόγηση του επικεφαλής των «πολιτειών» αυτών «πολιτικού άνδρα», με τα χαρακτηριστικά 
του κύρια γνωρίσματα, αγάπης στην «καθεστώσαν πολιτείαν», ικανότητα ασκήσεως του έργου της 
«αρχής» του και «αρετή και δικαιοσύνη» στη δεδομένη «πολιτεία», και τα συμπληρωματικά αλλά 
απαραίτητα στοιχεία του «ήθους», της «φρονήσεως», τους «πολίτας αγαθούς ποιείν» στην τήρηση, 
σεβασμό και διαφύλαξη των νόμων, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί η «πολιτεία» με την ευθύνη των 
«πολιτικών» στη «δημαγωγία» κυρίως όταν «οι νόμοι μη εισί κύριοι». 

Μελίνα Παϊσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχαιο-
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., «Η Θεσσαλονίκη κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Η αρχαιολογική τεκμηρίωση»:
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμμα-
τος που εκπονήθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Α.Π.Θ. με στόχο την αρχαιολογική τεκμηρίωση της Θεσσαλονίκης 
της Μέσης Βυζαντινής περιόδου (μέσα 9ου αι. έως το 1204). Η πόλη 
δείχνει δυναμική ανάπτυξη με αστικές μεταμορφώσεις σε όλες 

τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, των εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
της άμυνας, των θρησκευτικών δραστηριοτήτων και του αστικού μοναχισμού. Οι νέες δομές της 
πόλης, που υπαγορεύονται από τη σταδιακή συρρίκνωση των πολιτικών θεσμών προς όφελος της 
διεύρυνσης του θρησκευτικού χαρακτήρα, επέφεραν συγκέντρωση του πληθυσμού και αντίστοιχη 
συγκέντρωση και αστικοποίηση των ποικίλλων δραστηριοτήτων γύρω από συγκεκριμένους οικι-
στικούς άξονες. Ο θρησκευτικός συμβολισμός περνά και στην έννοια της γειτονίας, καθώς γίνεται 
φανερό από τις γνωστές μας ονομασίες, οι οποίες έλκουν από εμβληματικά εκκλησιαστικά ιδρύματα 
κάθε περιοχής. Ο πυκνοδομημένος αστικός ιστός φανερώνει τάσεις κατάληψης όλου του διαθέσιμου 



περιτειχισμένου χώρου, καθώς και των άλλοτε δημόσιων εκτάσεων προς όφελος της ιδιοκτησίας. 
Το γνώρισμα αυτό συμβαδίζει με την εντυπωσιακή δημογραφική ανάκαμψη της πόλης. Οι μεγάλες 
γειτονιές κατατέμνονται σε επιμέρους μικρότερες αποκτώντας νέα σημεία αναφοράς. Παράλληλα 
εξαπλώνεται η εμπορική και παραγωγική ζωή σε όλο το κέντρο της πόλης και μετατρέπεται η έν-
νοια της «Αγοράς» από στατικό περιορισμένο χώρο σε χώρο κίνησης. Σε αυτά προστίθενται και οι 
μικροί επιμέρους κοινωνικοί και παραγωγικοί πυρήνες με εργαστήρια που συνυπάρχουν στον ίδιο 
χωρικό πυρήνα με τις κατοικίες. Η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης τεκμηριώνεται με την πλούσια 
δραστηριότητα του λιμανιού και των εκτεταμένων αποθηκών της. Τέλος, η χωρική επέκτασή της 
με την προσθήκη της ακρόπολης αποτελεί μεγάλο αυτοκρατορικό έργο της εποχής σε συνδυασμό 
με την ενίσχυση των οχυρώσεων και την ταυτόχρονη μεταφορά της διοίκησης στα υψηλότερα και 
πιο προφυλαγμένα σημεία της.

Aναστάσιος Τάμης, Καθηγητής University of Notre Dame, 
Australia, Πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδο-
νικών Σπουδών της Μελβούρνης, «Ο ρόλος της Ομογένειας στην 
εθνική μας πορεία»:
Τα μακεδονικά Σωματεία στη Διασπορά χρειάζεται να επαναπροσ-
διορίσουν τον ρόλο τους και να καταστούν εστίες προβολής του 
πολιτισμού και της ιστορίας του μακεδονικού Ελληνισμού, μέσα 
από μαθητικούς διαγωνισμούς, εικαστικούς, μουσικούς, θεατρικούς 

αγώνες, μέσα από εργαστήρια μάθησης και διδασκαλίας αλλά και μέσα από υποτροφίες για επιμορ-
φωτικές κατασκηνώσεις στον γενέθλιο τόπο των γονέων τους. Ως εστίες  μορφωτικής ανέλιξης της 
Μακεδονίας να δώσουν έμφαση στην ανθρωπολογική διάσταση του μακεδονικού προβλήματος και 
της ονομασίας της FYROM, διατηρώντας σε ισχύ και εγρήγορση την αντοχή αλλά και διατήρηση 
της εθνογλωσσικής ταυτότητας του μακεδονικού Ελληνισμού. Η ελληνική Πολιτεία απαιτείται να 
κατανοήσει ότι χρειάζεται έναν συμμετοχικό και διαδραστικά κινούμενο Ελληνισμό στη Διασπορά, 
με γνώμη απένταντι στα δρώμενα, ώστε και η Διασπορά να έχει μέρισμα στην ευθύνη των αποφάσε-
ων και να μην κινείται πλέον στα πλαίσια του επιθυμητού και του ιδανικού, αλλά μέσα στο πλαίσιο 
του δυνατού και του πραγματιστικού. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τη FYROM είναι θέμα 
επομένως πολιτικό και ανθρωπολογικό. Το πολιτικό το χειρίζεται η Πολιτεία μέσα στο πλαίσιο της 
πολιτικής επιστήμης που είναι ο συμβιβασμός, αλλά οι Έλληνες απανταχού προσδιορίζουν τη θέση 
τους ανθρωπολογικά ακονίζοντας την αντοχή των γενεών που έρχονται.

Χρήστος Αραμπατζής, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., «Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνισμός στη Διασπορά»:
Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνισμός είναι δύο μεγέθη με μακραί-
ωνη ιστορική πορεία, άλλοτε αντιθετική και άλλοτε σύμπλευσης. 
Τα προβλήματα και οι τάσεις που διαπιστώνονται σήμερα, έχουν 
βαθιές ρίζες και οφείλονται στην πολυσημία που ενυπάρχει και 
στην πολλαπλότητα των προσχώσεων στην Ιστορία καθώς τα 
δύο αυτά ιστορικά μεγέθη συναντήθηκαν και συμπορεύθηκαν 
με πολλές οπτικές και ετερογενείς στοχεύσεις που συσσώρευ-
σαν αμφισημίες. Η σύνδεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον 

Ελληνισμό και η ταύτιση του δεύτερου μαζί της ανιχνεύεται ήδη στα τέλη του 16ου αιώνα. Έκτοτε η 
Ιστορία συνδέει και σφυρηλατεί την αδιάσπαστη σχέση μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, καθώς 



η Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται η κιβωτός που διασώζει την πολιτιστική ιδιοσυστασία των Ελλήνων. 
Στη Διασπορά η Ορθόδοξη Εκκλησία, εξαιτίας της δοκιμασμένης πολυεπίπεδης θεσμικής της οργά-
νωσης, έγινε ο ρυθμιστής της εθνικής και θρησκευτικής ζωής των Ομογενών ελλείψει άλλου τέτοιου 
κέντρου, το οποίο όσες φορές επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί κατέρρευσε μέσα σε εμφύλιες διαμάχες 
και προστριβές. Στην ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων αυτός ο ενωτικός ρόλος της Εκκλησίας 
έχει δεόντος εκτιμηθεί και τονισθεί ποικιλότροπα.

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., “Σύγχρονες 
προκλήσεις στη Μακεδονία”:
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ιστορία του Μακεδονικού 
Ζητήματος εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σύγχρονη περίοδο και στις 
σχέσεις της Ελλάδας με τη FYROM, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. 
Υποστήριξε ότι το Μακεδονικό Ζήτημα σε διάφορες μορφές θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί για αρκετές δεκαετίες ένα διεθνές 
ζήτημα. 

Μετά το πέρας των Εργασιών του Συμποσίου μας ακολούθησε δεξίωση και Παραδοσιακοί χοροί από 
το χορευτικό συγκρότημα Βοστώνης Η.Π.Α. και τον Σύλλογο Ποντίων Λακκώματος Χαλκιδικής



ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

 ◆ Διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (Αίθ. Δικτύου Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών) στις 7 Ιουλίου 2017 από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών 
(Α.Ι.Μ.Σ.) σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.), η οποία 
και τους ανακήρυξε Επίτιμα μέλη της.

Μέσα από το πλούσιο επιστημονικό έργο τους προβάλλουν με πάθος τη Μακεδονία μας, την 
Ελλάδα μας γενικότερα, σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για τους διακεκριμένους 

Αυστραλούς Καθηγητές Μάικλ Τζον Όσμπορν και Τζον Μέλβιλ Τζόουνς και τον ομογενή καθηγητή 
και Πρόεδρο του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών Αναστάσιο Μυρώδη Τάμη. 
Μια εκδήλωση με πυκνό και εκλεκτό ακροατήριο, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 στην 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εν συνεχεία μάλιστα, ανακηρύχθηκαν Επίτιμα μέλη της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) για την αναγνώριση της επί 10ετίες τεράστιας 
προσφοράς τους στον Ελληνισμό. Ο πρώτος των ανωτέρω, M. Osborn, καθηγητής της Κλασικής 
Φιλολογίας, ειδικός στην Ελληνική Επιγραφική, και τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου La Trobe 
Μελβούρνης Αυστραλίας, μεταφύτευσε το όραμα για τις ανθρωπιστικές Σπουδές και τη μελέτη 
του Ελληνισμού, δημιουργών παράλληλα θέσεις για τις Ελληνικές Σπουδές. Ο δεύτερος, J. Jones, 
ομ. Καθηγητής Κλασικής και Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αυστραλίας, είναι βαθύς 
μελετητής του Μακεδονικού Ελληνισμού και έχει αποτελέσει, για χρόνια τώρα, έμπνευση προς 
πολυάριθμους νέους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, ήταν μάλιστα ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
με θέμα «Ρωμαϊκή Μακεδονία» στην Αγγλική (με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική). Τέλος, ο 
καθηγητής Α. Tάμης, ελληνικής καταγωγής, έχει επιδείξει μέσω της επιστήμης του ακλόνητο ζήλο 
στη μελέτη της ιστορίας της Μακεδονίας, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την ιστορία της. Ως 
ειδικός δε στην Ελληνική Διασπορά χαρτογράφησε τους Έλληνες απανταχού της γης. 



Προσφωνώντας τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος της 
Ι.Λ.Ε.Χ. δρ Βασίλειος Ν. Πάππας μεταξύ άλλων τόνισε: 

«Δανείζομαι κάποια λόγια από τα πλέον αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα του μεγάλου Αλεξανδρινού Κωνσταντίνου Καβά-
φη, τις ‘‘Θερμοπύλες’’ και συγκεκριμένα την επιγραμματική 
ρήση του ‘‘Τιμή σ’ εκείνους που ώρισαν στη ζωή τους να φυ-
λάνε Θερμοπύλες’’. Και τούτο για να τονίσω, ότι αυτή την 
ύψιστη έπαλξη του Χρέους έχει ταχθεί να φυλάει άγρυπνα 
-από τη δική της πολυεδρική σκοπιά- η συνδιοργανώτρια 
της αποψινής εκδήλωσης Εταιρεία, η Ιστορική και Λαογρα-
φική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.). Και μέσα στις επιταγές 
του Χρέους, που τα τελευταία χρόνια αποβαίνει ζωτικώτατα 
εθνικά, η Ι.Λ.Ε.Χ. , την οποία για χρόνια τώρα έχω την τιμή 

να υπηρετώ, αναγνωρίζει και επιβραβεύει πρόσωπα με πλούσια εθνική και επιστημονική προσφορά. 
Αποδίδει τιμητικές διακρίσεις σε Χαλκιδικιώτες, σε Μακεδόνες και εν γένει Έλληνες που μένουν μόνι-
μα στη Μητροπολιτική Ελλάδα ή τη Διασπορά και αναζητούν ρίζες, τα προγονικά τους σημάδια, το 
πολιτιστικό τους λίκνο. Η προσφορά δε αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν προέρχεται από ξένους 
που τρέφουν ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης για τη χώρα μας, την ιστορία και τον πολιτισμό της και εκ-
δηλώνουν αυτήν τους την αγάπη λόγω ή έργω. Είναι οι γνωστοί μας Φιλέλληνες - για πολλούς αποτι-
μώνται δύο φορές Έλληνες - με αμέτρητα παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων ακόμη από πολύ παλιά, 
όταν η χρήση της λέξης «φιλέλλην» αποδίδονταν όχι αποκλειστικά για τους ξένους. Αλλά και για τους 
Έλληνες που εκδήλωναν ιδιάζουσα αγάπη προς την Ελλάδα και γενικά προς τους Ομογενείς. Σήμε-
ρα σ’ αυτήν την καλαίσθητη αίθουσα της Ε.Μ.Σ. για τους Ομογενείς Μακεδόνες μετακαλέσαμε για 
να βραβεύσουμε τρεις, διεθνούς αναγνώρισης, Πανεπιστημιακούς Δασκάλους που αγαπούν με πάθος, 
υπηρετούν με επιστημοσύνη και προβάλλουν απανταχού της Γης την Ελλάδα μας. Πρόκειται για τον 
ακαδημαϊκό τ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου La Trobe Prof. Michael John Osborne και τον καθηγητή 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αυστραλίας Prof. John Melville Jones που θα είναι και ο κεντρικός μας 
ομιλητής με θέμα «H Ρωμαϊκή Μακεδονία». Ζητήθηκε δε από τη Διοίκηση της Εταιρείας μας αμφότε-
ροι να αποδεχθούν, όπως επίσης ο Πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Notre Dame Αυστραλίας Prof. Anastasios Myrodis Tamis, να ανακη-
ρυχθούν Eπίτιμα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, οι οποίοι και απεδέχθη-
σαν την πρόσκληση και την τιμή που τους αποδίδεται. Εκ των προτέρων τους ευχαριστούμε θερμά».

Στη συνέχεια ο καθηγητής κ. Αναστάσιος Μ. Τάμης στον 
σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι η επιβράβευση των Αυ-
στραλών Καθηγητών και οι ομιλίες τους έχουν συμβολικό 
αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. «Συμβολικό γιατί εκδηλώ-
νει και συμμαρτυρεί τη σημασία της σύζευξης της Μητρόπο-
λης με τη Διασπορά. Αλλά και ουσιαστικό, γιατί ένας φορέας 
της Μητρόπολης και ένας φορέας της Διασποράς, συμμετοχι-
κά και διαδραστικά οργανώνουν και τιμούν δύο επιφανείς Φι-
λέλληνες, τον Καθηγητή Michael John Osborne και τον Κα-
θηγητή John Melville Jones». Ο πρόεδρος του Α.Ι.Μ.Σ. τόνισε 
ότι «Ο Ελληνισμός διαθέτει δυο τεράστιες αποθεματικές δυ-
νάμεις, δύο δεξαμενές άντλησης ζωτικής σημασίας δυναμικού για την ύπαρξη του: τον εκπατρισμένο 
Eλληνισμό και τους Φιλέλληνες. Οι δυνάμεις αυτές έχουν συστηματικά και μεθοδευμένα υποβαθμι-



στεί, ευτελιστεί, απαξιωθεί ή έχουν αποικιοποιηθεί από την Πολιτεία και τη Διοικούσα Εκκλησία» τόνισε ο κ. Τάμης. 
«Οι σχέσεις της Mητρόπολης με τη Διασπορά πρέπει να είναι (α) θεσμικές (Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού με Γραμ-
ματείες επενδύσεων, μορφωτικών σχέσεων, φιλελλήνων), (β) συμμετοχικές και διαδραστικές, όπως η σημερινή εκδή-
λωση για να υπάρχει συστράτευση, συμπόρευση, συμμαχία όλων των δυνάμεων εντός και εκτός των τειχών» κατέληξε.

Έναρξη των Εργασιών - Χαιρετισμός της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά

Η παγκόσμια ανάδειξη της Ιστορίας της Μακεδονίας, με επιστη-
μονική κατοχύρωση και όρους διεθνούς ακαδημαϊκής αξιοπιστί-
ας, είναι για εμάς τους Έλληνες ιδιαίτερα πολύτιμος σύμμαχος 
στη συλλογική πορεία μας. Είμαστε ένας λαός που θέτει ως κύριο 
ζητούμενο την ειρήνη, τη διεθνή σταθερότητα και τη συνεννόη-
ση, σε μια ιδιαίτερα όμως εύφλεκτη περιοχή του κόσμου, η οποία 
από την αρχαιότητα ώς σήμερα χαρακτηρίζεται ως επίκεντρο δι-
εθνών διεργασιών και συγκρούσεων. Φανταστείτε τη μεγάλη μας 
έκπληξη όταν βρεθήκαμε εδώ και μερικές δεκαετίες απέναντι σε 
παράλογες αξιώσεις νεοσύστατων κρατών, σε μια προσπάθεια να 
οικειοποιηθούν, με ιδιοτελείς και ύποπτους πολιτικούς σκοπούς, 
ολοφάνερα επεκτατικούς, την ιστορική μας ταυτότητα και ονο-

ματοδοσία. Τονίζω τη μεγάλη μας έκπληξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε, ξανά και 
ξανά, πράγματα που είναι ξεκάθαρα εδώ και αιώνες, για τα οποία δεν τοποθετούνται μόνο οι σημερινοί ιστορικοί και 
επιστήμονες, αλλά αμέτρητες πηγές ανά τους αιώνες. Καλούμασταν να υποστηρίξουμε το αυταπόδεικτο και το αυτο-
νόητο, κόντρα σε έναν παραλογισμό που μπορούσε να εξηγηθεί μόνο με όρους συγκεκριμένων μεθοδεύσεων και σκο-
τεινών απώτατων στόχων. Και για λόγους που περιμένουμε να εξηγηθούν από τους ιστορικούς του μέλλοντος, είδα-
με σε αυτό τον αγώνα να κερδίζει έδαφος η υπεξαίρεση, η κλοπή της ταυτότητάς μας, και το όνομα “Μακεδονία” να 
αναφέρεται σε εγκυκλοπαίδειες, σε έντυπα και ιστοσελίδες, όχι για τον πραγματικό τόπο που έχει φτιαχτεί, αλλά για 
ένα άλλο κράτος. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, ευτυχώς, παρέμεινε πολύτιμος σύμμαχός μας σ’ αυτόν τον αγώνα, κα-
θώς αντιλαμβανόμενη ορθά το ζητούμενο και τηρώντας άψογη στάση απέναντι στην Ιστορική Αλήθεια και στις αρχές 
της Επιστήμης, όρισε επακριβώς ποια είναι η ιστορική πραγματικότητα. Οι Έλληνες, θεωρούμε την Επιστήμη και την 
Αλήθεια, ως διαχρονικούς συμμάχους μας. Δεν επικαλούμαστε αυτές τις έννοιες επειδή, κάποτε, ο αρχαίος πολιτισμός 
μας στάθηκε πάνω τους με ενδιαφέρον. Ούτε επειδή εκατοντάδες αρχαίοι και σύγχρονοι Έλληνες έγραψαν και πάλε-
ψαν για αυτές. Επικαλούμαστε την Αλήθεια και την Επιστήμη, γιατί αποτελούν κομμάτια του πολιτισμικού μας DNA, 
γιατί είναι κομμάτια της ίδιας της ελληνικής ταυτότητας και δεν μπορούμε να ορίσουμε τον “Ελληνισμό” χωρίς αυτά. 
Εμείς οι Έλληνες, και συγχωρέστε με αν ακούγεται εγωιστική η τοποθέτηση, θέλουμε να πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε να 
εδραιωθούν στον σύγχρονο Δυτικό Κόσμο και ότι αποτελούν σήμερα τη βάση, πάνω στην οποία αυτός χτίστηκε και 
πάνω στην οποία μεγαλουργεί. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετώ τους καθηγητές από την Αυστραλία, που μας κάνουν 
τη μεγάλη τιμή να βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Καθώς μοιραζόμαστε το κοινό πολιτιστικό DNA, καθώς η Αλήθεια 
και η Επιστήμη είναι τα κοινά μας ζητούμενα, είναι για εμάς συγγενείς, τολμώ να πω αδέλφια, και ως τέτοιους τους 
υποδεχόμαστε. Με μεγάλη μας χαρά θα ακούσουμε τις εισηγήσεις τους, που θα αποκαλύψουν βαθύτερες πτυχές της 
ιστορίας της Μακεδονίας. Προσθέτουν και αυτές, στην κατοχύρωση και στην ακόμη μεγαλύτερη ανάδειξη της Ιστο-
ρικής Αλήθειας. Τους ευχαριστώ βαθύτατα που ταξίδεψαν από την άλλη πλευρά του πλανήτη για να βρεθούν μαζί 
μας, αναδεικνύοντας όλα αυτά που μας συνδέουν, και για να δημιουργήσουν νέους και ισχυρότερους δεσμούς. Ευχα-
ριστώ επίσης τους διοργανωτές, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μα-
κεδονικών Σπουδών, αλλά και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι η Επιστή-
μη να συνεχίσει να συνδέει τους ανθρώπους, όσο μεγάλες και αν είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις που τους χωρίζουν, 
και να παραμείνει προστάτης της Ιστορικής Αλήθειας, όπως και σύμμαχος του αγώνα μας για Ειρήνη και Ευημερία.



Ο Kαθηγητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας John 
Melville Jones στη διάλεξή του με θέμα τη Ρωμαϊκή Μακεδο-
νία, αναφέρθηκε στα φύλα και τα έθνη που τη συνοίκησαν, στις 
πρωτες εστίες τους στις παρυφές του Ολύμπου, στην τεράστια 
συμβολή του Φιλίππου στη διοικητική και στρατιωτική οργάνω-
ση της Μακεδονίας, την πρόσβαση των Μακεδόνων στη θάλασ-
σα και τις συνέπειές της, τον απότοκο των κατακτήσεων του Μ. 
Αλεξάνδρου, την εμφάνιση των Ρωμαίων και την ήττα του Φιλίπ-
που του Πέμπτου το 197 μ. Χ. «Οι Ρωμαίοι μέχρι τότε δεν ήθελαν 
την καθολική κατάκτηση της Μακεδονίας , γιατί δεν είχαν επαρ-
κές ανθρώπινο δυναμικό για να διαφυλάξουν την κατάκτησή της» 
είπε ο διαπρεπής Καθηγητής, «γι αυτό κι επέτρεψαν στον Φίλιπ-
πο να παραμείνει στη βασιλεία, μέχρι και του θανάτου του το 179. 

Ωστόσο, όταν ο διάδοχος και γιος του Περσέας ανέλαβε τη βασιλεία, έγινε κατανοητό στους Ρωμαίους 
ότι επιδίωκε να ανασυστήσει τις παλιές δόξες των προγόνων του, με αποτέλεσμα, ύστερα από τέσσε-
ρα χρόνια πολέμου, τελικά να ηττηθεί στην Πύδνα το 168. Ακόμη και τότε η Μακεδονία δεν αποτέλε-
σε επαρχία της Ρώμης. Διόρισαν απλά έναν έπαρχο για να επιβλέπει τα δρώμενα, αλλά κατάργησαν 
τη βασιλεία ως θεσμό και δημιούργησαν τέσσερις δημοκρατικές επαρχίες, προφανώς για να αποτρέ-
ψουν σε κάποιον να αναλάβει από μόνος του την εξουσία, τουλάχιστον μέχρι την τελική κατάκτηση 
των Ρωμαίων μέχρι και το 146 μ.Χ. και την εξαφάνιση της μακεδονικής ταυτότητας, αφού οι τέσσερις 
επαρχίες της λεγόμενης Μακεδονίας συμπεριλάμβαναν και εδάφη προς βορρά και προς νότο (Θεσσα-
λικά) που ποτέ δεν υπήρξαν μέρη της Μακεδονίας του Αλεξάνδρου» κατέληξε ο διαπρεπής ακαδη-
μαϊκός John Melville-Jones.

Ο Καθηγητής Michael John Osborne στην αντιφώνησή του, λαμβά-
νοντας το βραβείο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλ-
κιδικής τόνισε ότι αποτελεί παρήγορο σημάδι ότι Εταιρείες όπως 
αυτή της Ι.Λ.Ε.Χ. επιδιώκουν τη γνώση και κατά συνέπεια πρέπει 
να κατέχουν  περίοπτη θέση σε μια κοινωνία που μεταλλάσσει τις 
αρχές και τις αξίες της. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι σύγχρονες 
κυβερνήσεις απαξιώνουν την αγάπη προς τις Ανθρωπιστικές Σπουδές 
και κατά συνέπεια μεταβάλλουν προοδευτικά τα Πανεπιστήμια από 
κέντρα δημιουργίας και μάθησης γνώσης σε εργοστάσια επαγγελμα-
τικής κατάρτισης. Βέβαια αναφέρομαι σε πανεπιστήμια της Βρετα-
νίας και της Αυστραλίας, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό πλέον 
ισχύει και σε άλλες χώρες. «Η ραγδαία αυτή μετάλλαξη που προκλή-
θηκε κατά μεγάλο μέρος στις ημέρες μου, αντιπροσωπεύει την κατα-
πληκτική αντιστροφή της φύσης και του ρόλου των Πανεπιστημίων 
διεθνώς. Λιγότερο από έναν αιώνα η μελέτη των Κλασικών Σπουδών ήταν το καμάρι των Πανεπιστη-
μίων όλου του κόσμου και οι επιστήμονες τότε διαλαλούσαν, όπως ο επιφανής Thomas Huxley, ότι εί-
ναι αναγκαίο να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια μαθήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, αλλά να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα προγράμματα ουμανιστικών σπουδών. Εμείς, λοιπόν, μιλούμε για προ-
ώθηση όλων των μαθημάτων, προάγουμε όλες τις μορφές της γνώσης, και όχι απλά τα μαθήματα και 
τα προγράμματα εκείνα που έχουν σχέση απλά με την εργασιακή κατάρτηση και όχι με την εκπαίδευ-
ση του ανθρώπου» είπε ο π. Πρύτανης και ακαδημαϊκός.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Ο καθηγητής John Melville-Jones διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών 
και Αρχαίας Ιστορίας του University of Western Australia, υπήρξε μέλος του διακεκριμένου πανε-
πιστημιακού Σώματος Institute of Advanced Study, Princeton, New Jersey, υπηρέτησε ως μέλος της 
Αυστραλιανής Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ισόβιο μέλος της Αμερικανικής Νομισματικής 
Εταιρείας και πρώην Πρόεδρος του Αυστραλιανού Συνδέσμου Βυζαντινολόγων. Το 2017 διατελούσε 
Winthrop Professor της Σχολής Αθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπσιτημίου της Δυτικής Αυστραλίας.

Ο καθηγητής Michael john Osborne είναι ίσως παγκοσμίως ο διασημότερος Καθηγητής της 
Ελληνικής Επιγραφικής και τις Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Σπούδασε στην Οξφόρδη και δiδαξε στα 
Πανεπιστήμια του Bristol και του Lancaster, καθώς και στο διάσημο Institute for Advanced Study in 
Princeton (USA), πριν διοριστεί Πρόεδρος της Σχολής Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της 
Μελβούρνης. Το 1990 εκλέχθηκε Πρύτανης του Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης, όπου 
και υπηρέτησε μέχρι το 2005, αναδεικνύοντας το Πανεπιστήμιο αυτό ένα από τα 100 καλύτερα του 
κόσμου. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και ίδρυσε το περίφημο ερευνητικό κέντρο Εθνικό 
Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) το 1997, το οποίο διηύθυνε επί δέκα χρόνια ο 
Καθηγητής Αναστάσιος Τάμης. Ο καθηγητής Michael Osborne είναι μέλος της Ακαδημίας της Αυ-
στραλίας, του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ελλάδος, ενώ είναι Επίτιμος Διδάκτορας τεσσάρων 
Πανεπιστημίων, Ευρώπης και Ασίας.

Ο καθηγητής Αναστασιοσ Μυρωδησ Ταμησ ερεύνησε και δίδαξε Κοινωνική Γλωσσολογία 
και Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς. Aναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006), και τιμήθηκε από το Hellenic Chambers of Commerce 
and Industries, την Ακαδημία Αθηνών, με το Διεθνές Βραβείο Α. Ωνάσης και το Κρατικό Βραβείο 
Βιβλίου της Ελληνικής Πολιτείας. Εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης (1993-1996), ιδρυτικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 
Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του Πανεπιστημίου La Trobe [ΕΚΕΜΕ] (1997-2008), ιδρυτής και 
Διευθυντής των Αρχείων Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς (1992-2008), ιδρυτικός Πρόεδρος του 
Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών (1986-2017) και διευθυντής του Αυστραλιανού 
Ινστιτούτου Ελληνικών Ερευνών (2016-). Εξέδωσε 25 μονογραφίες και επιμελήθηκε δέκα βιβλία.

Μετά τις ομιλίες και τις απονομές των τιμητικών πλακετών και των περγαμηνών εκ μέρους του Δ.Σ. 
της Ι.Λ.Ε.Χ. από τους κ.κ. Β. Πάππα, Ν. Μερτζιμέκη και Χρ. Αραμπατζή, η εκδήλωση έκλεισε 

από τον αν. καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Ι. Μιχαηλίδη και επηκολούθησε δεξίωση.





ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τιμητική εκδήλωση για τους Αδελφούς Ν. και Λ. Παπαγεωργίου, 
τον καθηγητή Β. Δημητριάδη, τον αείμνηστο Α. Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η τιμητική εκδήλωση για τους Αδελφούς Ν. και Λ. 
Παπαγεωργίου, τον καθηγητή Β. Δημητριάδη, τον αείμνηστο 
Α. Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία στην Αίθουσα Διαλέξεων 
της Εταιρείας μας. 
Την παρουσίαση των τιμωμένων πραγματοποίησαν:
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ., πρ. Βουλευτής, Δικηγόρος, Δρ 
Ιστορίας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας τους Αδελφούς κκ. Νικόλαο 
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής 
Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου τον ομότ. 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Βασίλειο Δημητριάδη. 
Ο ομότ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. 
Νάκος τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγο αυτού 
κ. Ιουλία Μπίλλη. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εξαίρετο 

μουσικό σύνολο αποτελούμενο από αποφοίτους των μουσικών Σχολών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προσφωνώντας τους προσκεκλημένους ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ., Δρ 
Ιστορίας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας ανέφερε χαρακτηριστικά:
Μια μεγάλη βραδιά, με έντονο το συναίσθημα της προσφοράς στον συνάνθρωπο 
ζούμε απόψε στην εκδήλωση της Εταιρείας μας. Βραβεύουμε ανθρώπους 
καταξιωμένους που διαθέτουν περίσσεια αγάπη και έχουν μάθει στη ζωή 
τους να μοιράζονται το κοινωνικό αγαθό της ευτυχίας. Ναι, τους αποκαλούμε 
εθνικούς ευεργέτες στον τόπο μας. Άλλωστε, η έννοια της εθνικής ευεργεσίας 
σχετίζεται άριστα με τα χρόνια ακόμη της δουλείας, όταν άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνταν εκτός Ελλάδος, πλούτιζαν, κυρίως στο εμπόριο, σε 
Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς, προόδευαν, αναδεικνύονταν σε ηγετικές 
φυσιογνωμίες και πέραν της προσωπικής τους προκοπής, ενδιαφέρονταν να 
βοηθήσουν κυρίως τους ομοεθνείς συνανθρώπους τους. Ποιος άραγε δεν θυμάται 
τα ονόματα των Αφών Ζάππα, Σίνα, Ζωσιμά, Ριζάρη, τους Μαρασλή, Αρσάκη, 
Παπάφη, Συγγρό, Αβέρωφ, Σισμάνογλου, Ευγενίδη, Σταύρου, Μποδοσάκη, Ωνάση, Λάτση, Νιάρχο και άλλους ακόμη 
που προσέφεραν τεράστια ποσά για την ανέγερση δημοσίων κτηρίων και την κατασκευή δημοσίων έργων στην Ελλάδα. 
Μέσα στο πνεύμα αυτό της ευεργεσίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, απεφάσισε η Ε.Μ.Σ. να βραβεύσει σε ειδική τελετή, 
για την επί πολλά έτη ανεκτίμητη προσφορά τους στην πόλη μας, τους Αφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, 
τον καθηγητή Βασίλειο Δημητριάδη, τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία. 



Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης χαιρετίζοντας στην 
συνέχεια την εκδήλωση ανέφερε:

Η Ε.Μ.Σ. τιμά απόψε, ως από καιρού οφειλομένη υποχρέωση, 
τέσσερις διακεκριμένες προσωπικότητες της πόλεώς μας και της 
Μακεδονίας εν γένει, δια τα όσα πολλά ωφέλιμα προσέφεραν σ’ 
αυτές. Κατ’ αλφαβητική σειρά τιμούμε τον καθηγητή Β. Δημητριάδη 
που με το έργο του ανέδειξε την ιστορία και τον πολιτισμό της 
συμπρωτεύουσας και της Μακεδονίας, τον αείμνηστο Αναστάσιο 
Μπίλλη και την ερίτιμη σύζυγό του κ. Ιουλία, οι οποίοι ευεργέτησαν 
και ευεργετούν ποικιλοτρόπως τις δύο αγαπημένες όλων μας, 
Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Τέλος, τους αδελφούς Νικόλαο και 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου, οι οποίοι μόχθησαν και εδαπάνησαν πολλά 

διά την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου υψώνοντας το ομώνυμο Νοσοκομείο. Τον δίκαιο έπαινο εκ μέρους 
της Ε.Μ.Σ. θα παρουσιάσουν ο Γ. Γραμματέας αυτής κ. Β. Ν. Πάππας, ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής 
Α.Π.Θ. κ. Γ. Π. Νάκος και η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου.  

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο κ. Βασ. Ν. Πάππας, ο οποίος αναφερόμενος στην οικογένεια των Αδελφών 
Παπαγεωργίου μεταξύ άλλων τόνισε:
“Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ο ευδαιμονισμός και ο ατομισμός, και αμφισβητούνται έντονα ιδανικά και ηθικές 
αξίες, αποτελεί σπάνια τύχη να συναντά κανείς γνήσιους θεματοφύλακες αρχών και άξιους συνεχιστές της 
παράδοσης των εμπνευσμένων ευεργετών του έθνους, όπως στην αρχής της εκδήλωσης, ενδεικτικά, άνέφερα. Και 
συγχρόνως, να βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί το συναίσθημα, ότι η 
ευτυχία είναι ένα αγαθό που πρέπει να το μοιράζεσαι με τον διπλανό 
σου. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι τιμώμενοι σήμερα Αδελφοί 
Νικόλαος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου, τους οποίους έχω τη μεγάλη 
τιμή να παρουσιάσω”. Στη συνέχεια ο κ. Πάππας αναφέρθηκε 
στα πλούσια πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα των Αδελφών 
Παπαγεωργίου, στην ικανότητα, διορατικότητα, τον φλογερό 
πατριωτισμό για τη γενέτειρά τους Σιάτιστα, όπου δημιούργησαν 
πληθώρα έργων ευποιίας στους τομείς Θρησκεία και Παιδεία. Για 
να υπηρετήσουν στη συνέχεια τον τομέα Υγεία, ιδρύοντας το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, με στόχο την κατασκευή στη Θεσσαλονίκη 
Νοσοκομείου που σήμερα από κάθε άποψη εξοπλισμένο, αποτελεί κόσμημα, εφάμιλλο των καλυτέρων της 
Ευρώπης. Περισσή η αγάπη τους στους εργαζομένους και συνεργάτες τους που τους θεωρούν κύριους συντελεστές 
της οικονομικής τους επιτυχίας. Και κατέληξε ο κ. Πάππας: “Κλείνω τη σύντομη αναφορά μου με την αισιόδοξη 
διαπίστωση ότι οι μεγάλοι άνδρες της χώρας μας δεν τελείωσαν. Χθες άλλοι, σήμερα οι Αδελφοί Παπαγεωργίου 

συνεχίζουν την παράδοση των ευεργετών. Σ’ έναν 
κόσμο που αποθεώνεται το ατομικό συμφέρον 
και ο αδίστακτος ατομικός πλουτισμός και 
εξαπλώνεται η αδιαφορία για τα κοινά και 
παράλληλα διακωμωδούνται τα έργα και οι 
πράξεις ευποιίας, άνθρωποι όπως οι Αδελφοί 
Παπαγεωργίου αποτελούν το φως και την ελπίδα 
του Γένους. Η Μακεδονία μας τους ευγνωμονεί. 
Το ίδιο πράττει και η Εταιρεία μας απόψε, σε 
τούτη τη σεμνή τελετή και τους βραβεύει”.



Κατόπιν τον λόγο έλαβε η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρ-
τζακάκη-Τζαρίδου, η οποία μιλώντας για τη ζωή και το έργο του τιμωμένου καθηγητή 
κ. Βασιλείου Δημητριάδη ανέφερε μεταξύ άλλων: 
“Ο τιμώμενος κ. Βασίλειος Δημητριάδης υπήρξε επί έτη Διευθυντής του Ιστορικού 
Αρχείου Μακεδονίας και κατόπιν Καθηγητής Τουρκολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θεωρείται διεθνώς αυθεντία στον επιστημονικό του το-
μέα. Ασχολήθηκε μεθοδικά με τις οθωμανικές πηγές, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, και εξέδωσε, με κριτική έκδοση, 
μετάφραση και σχολιασμό, πολύτιμο υλικό της εποχής της Τουρκοκρατίας, σε πλήθος 
μελετών και μονογραφιών του.

Τέλος, για το τιμώμενο ζεύγος, τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγο αυτού κ. Ιουλία Μπίλλη, τον λόγο 
έλαβε ο ομότ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. Νάκος ειπών μεταξύ άλλων:
«Η ένταξη του ζεύγους Μπίλλη στη μεγάλη χορεία των σπουδαίων ευεργετών της Θεσσαλονίκης, με κύρια εγγενή προσωπικά 
τους στοιχεία τη σεμνότητα, τη διακριτικότητα, την αποφυγή κάθε περιττής προσωπικής προβολής και αποστροφής του 
κομπασμού και της αδικαιολόγητης επάρσεως, βασίζεται στο βασικό τους πιστεύω που δεν είναι άλλο από την αγάπη τους 
για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και της αμέριστης προσφοράς 
και ουσιαστικής βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Μοναδικά και αδιάψευστα 
τεκμήρια,  βασικές εκφράσεις της Κοινωνικής Προσφοράς τους, αποτελούν 
τα πραγματοποιηθέντα κοινωφελή έργα ευποιίας, τα οποία σηματοδοτούν με 
σαφήνεια την παρεχόμενη ωφέλεια στο κοινωνικό σύνολο της πόλεώς μας. Οι 
απόλυτα διευκρινιστικές ονομασίες των έργων αυτών, αναφέρονται στη “Μπίλ-
λειο” Στέγη Νηπίων, στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στην 
οικονομική συμμετοχή στην ανέγερση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου, στο Οδηγικό Κέντρο “Μπίλλη”, στο “Μπίλλειο” Κέντρο Ορχηστρικής 
Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης – «Μέγαρο Μπίλλη», 
στον Κήπο της “Στοργής” του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για τα καρκινοπαθή παιδάκια, καθώς και σε άλλες ευεργεσίες, 
μεγαλύτερες ή μικρότερες, κ.ά. Εξαιτίας όλων αυτών οι δημόσιες αναγνωρίσεις του έργου τους περιλάμβαναν έναν μακρύτατο 
κατάλογο των απονομών αυτών που αναφέρονται ειδικότερα στην τεκμηρίωση της βραβεύσεώς τους από την Ε.Μ.Σ.» 

Εκ μέρους των τιμωμένων τις τιμητικές διακρίσεις έλαβαν: Για τους Αδελφούς Παπαγεωργίου οι σύζυγοι των τέκνων 
τού εκ των τιμωμένων Νικολάου Παπαγεωργίου Ζωή Γεωργίου Παπαγεωργίου 
και Αλεξάνδρα Μάρκου Παπαγεωργίου, με διατύπωση εκτός των ευχαριστιών 
τους  για την απονομή αυτή και της εκφράσεως της ιδιαίτερης λύπης των Αδελφών 

Παπαγεωργίου για το αδύνατο της 
προσελεύσεώς τους. Για τον καθη-
γητή Βασίλειο Δημητριάδη ο υιός του 
Ανδρέας Δημητριάδης, αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ., εκφράζοντας τις 
ευχαριστίες του για την απονομή αυτή 
στον πατέρα του και τη λύπη του τιμωμένου για την αδυναμία προσελεύσεώς 
του λόγω εποχικής ιώσεως. Τέλος, για τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη 
η ερίτιμη σύζυγός του (επίσης συντιμωμένη)  Ιουλία Μπίλλη, η οποία σε 
κλίμα ιδιαίτερης συναισθηματικής φορτίσεώς  της αναφέρθηκε στην πολύ-

πλευρη δράση του εκλιπόντος συζύγου της, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες της για την απονομή αυτή.



ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιατρική, Ιστορία του Δικαίου, Περιβάλλον, Ιστορία-Πολιτισμός, 
Θεολογία-Φιλοσοφία, Ιστορία Επιστημών

14 Νοεμβρίου 2017 - 22 Μαΐου 2018                                                                Αίθουσα Διαλέξεων Ε.Μ.Σ.

Για τρίτο συνεχή χρόνο η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών συνδιοργανώνει με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
στην Αίθουσα Διαλέξεων του Κτηρίου Διοίκησής της. Τα μαθήματα του εν λόγω Προγράμματος, 
επιμορφωτικού χαρακτήρα, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας και σε όποιον άλλον επιθυμεί, μέλος ή μη της 
Εταιρείας. Τα γνωστικά αντικείμενα της φετινής θεματολογίας είναι: Ιατρική, Ιστορία του Δικαίου, 
Περιβάλλον, Ιστορία-Πολιτισμός, Θεολογία-Φιλοσοφία, Ιστορία Επιστημών. Τα μαθήματα θα πραγ-
ματοποιούνται κάθε Τρίτη από 6.30-8.00 εσπερινής ώρας με έναν εισηγητή που θα ομιλεί για 40 -́45 ,́ 
ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα διατίθεται για συζήτηση επί του αναπτυσσόμενου θέματος. Χρονική 
διάρκεια του Προγράμματος: 14 Νοεμβρίου 2017 - 22 Μαΐου 2018. Σε όσους παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση. Υπεύθυνοι για τους Θεματικούς Κύκλους (κατά σειρά 
παρουσίασης) έχουν οριστεί τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. της ΕΜ.Σ.: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης - Ιατρική, 
Γεώργιος Π. Νάκος - Ιστορία του Δικαίου, Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου -Στεργιάδου - Περιβάλ-
λον, Βασίλειος Ν. Πάππας - Ιστορία-Πολιτισμός, Κωνσταντίνος Π. Χρήστου - Θεολογία-Φιλοσοφία, 
Γεώργιος Τσότσος - Ιστορία Επιστημών.
Πληροφορίες για τους Εισηγητές και τους αντίστοιχους τίτλους των εισηγήσεών τους μπορείτε να 
αντλείτε από την ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.ems.gr

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Μ.Σ. 

 ◆ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 

Ομιλητής: κ. Πέλλη Μάστορα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

Θέμα:  Μα τον σον και ημών απάντων Δημήτριον, τον κηδεμόνα Θεσσαλονίκης και πολιούχον: 
         Η αρχαιολογική έρευνα αποκαθιστά την αγιολογική παράδοση

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεών της

 ◆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ομιλητής: κ. Βασίλειος Ν. Πάππας, Δικηγόρος, Δρ Ιστορίας, Γεν. Γραμματέας Ε.Μ.Σ.

Θέμα: Οι Φιλέλληνες στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεών της

http://www.ems.gr/nea/anakoinoseis/panigirikios-28-oktobriou.html
http://www.ems.gr/nea/anakoinoseis/panigirikios-28-oktobriou.html



