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Συνέδριο
International and Interdisciplinary Workshop
The Imperial Center in Ottoman Greek Personal Memoirs, 19th-20th centuries
(Istanbul, 22 Απριλίου 2012)
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Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια της
Μεταπολίτευσης έως σήμερα.
Διεθνές Συνέδριο με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της
Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ – Μνήμων 1971-2011).
Γαλλική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών–ΙΙΕ/ΕΙΕ, Εταιρεία 
Μελέτης Νέου Ελληνισμού – περιοδικό Μνήμων
(Αθήνα, Γαλλική Σχολή Αθηνών, 17-19 Μαΐου 2012)

Σκοπό�� �ο�� Σ�����ίο�� ή���� ��� μ�λ��
�ή���� �η� �χ��η� �η�� �λλη��κή�� μ�� �η�

��λλ�κή� ���ο��ο���φί�,� η� οποί�� �������
μώθηκ�� ����ί����� ��ο� ��ύ���ο� μ��ό� �ο��
20ού���ώ��,�ό����η�Γ�λλί��������πολ���κό�
κ���φύ��ο� ���� ���κόμ����� �λλή���� �ξ�
���ί����ο���μφ�λίο��κ�������μ���μφ�λ���
κώ�����θηκώ��κ���ύ�������η��Δ�κ���ο�ί�
��� (1967�1974)�� Πολλοί� Έλλη���� �πού���
������η�Γ�λλί����θ��π����κ���κ���κο����
��κ����π���ήμ���κ��������ο��όμη��������
��λλ�κ�� π���π���ήμ���� Ο�� �π���ο��� πο��
��χ�ηκ����πό��η���λλ�κή�π����ί������κό�
����� κ��� �η�� ���ο��ο���φί�� ����κό�����
�φ���������ο����ο��ο��,�πο���ο�μ���λ��

μπ����������ο���μ�θη�����ο���κ�����η���λλη��κή�π���μ���κή�ζ�ή��Σ���χ�ό����
�η�� Μ���πολί����η�,� ο�� π�����ό���ο�� �πό� ���ού�� �π�����ψ��� ��η�� �λλ���,�
ί�������κ������λ�χ��������ο��κού��θ��μού�,�κ���λ�β���θ����������π���π���ή�
μ���κ�������β�λ�����η��ημ�ο���ί��μ����"������λλη��κή�����ο�ί��"�

Ο�� 17� ���κο��ώ����� κ�λ�ψ��� �η�� π�ώ�η� ��ό�η��� �ο�� Σ�����ίο�� πο�� �ίχ��
�ί�λο� Γαλλική και ελληνική ιστοριογραφία: διαδρομές και διασταυρώσεις�μ���πο�
��ό�η����"Απο���φ��",� "Από��η�� ���ο�ί������ ���ώ����η��πολ����μ�κή� ���ο�ί�",�
"Σκύβο�����ξ������ο��θ��κό�π���λθό�"�κ���"Ο��κο�����κ����π���ήμ��������ώ�
�ο����ο�π��ίο"�

Η���ύ���η���ό�η����ο��Σ�����ίο��Συζητώντας για τη γαλλική και την ελληνι-
κή ιστοριογραφία�κ�λύφθηκ���πό�������ο�����μ�������ζη�ή����:�"Έ������κ���
�����κ�λί�� �η�� �λλη��κή�� ���ο�ί��� ��η� Γ�λλί�� �ήμ���",� "Ο� κο�����κό�� �όλο��
�ο�����ο��κού",�"Ι��ο�ί�,�μ�ήμη,�μ�����ί�"��Σ�μμ���ίχ�����������λλί�������ο���
κοί,�����������λλη�ί����κ���������λλη���,���ώ���η���ζή�η�η�πή���μ��ο��κ����ο�
κο��ό�

Το��������ο��κλ�����μ���η����ί�η���ό�η���Ερευνώντας και διδάσκοντας την 
ελληνική ιστορία� μ�� π���μβ������ �π��� ομό��μ��� κ�θη�η�ώ�� κ��� ����θ���ώ��
�����ώ��ο��οποίο��κ���θ���������μ�����ί����ο��������������θήκ����η����������
κ����η�������κ�λί�����η�Γ�λλί��κ�����η���λλ����

Τ������φ�λλο�����Σκλ�β��ί�η�
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Δημο���ύ�������ώ�η�π�ο�φώ�η�η��ο��Τ������φ�λλο��Σκλ�β��ί�η,��κπ�ο�ώ�
πο���ο��Τμήμ��ο��Ν�ο�λλη��κώ�������ώ���ο��ΙΙ���Ι����ο�Σ������ο:

Υποκλινόμαστε στη μνήμη της Αικατερίνης Κουμαριανού (1916-13.5.2012) 
φιλοξενούμενης ερευνήτριας του Κέντρου μας από την ίδρυσή του (1960), που την 
αισθανθήκαμε πάντα κοντά μας.

Εκφράζω τη χαρά όλων μας στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών για την 
οργάνωση του Συνεδρίου μας και τις ευχαριστίες μας στη Γαλλική Σχολή Αθηνών 
και στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού για τη συνοργάνωση. Πιστεύουμε ότι 
το Συνέδριό μας με τις εργασίες του, και αργότερα με την έκδοση των Πρακτικών 
του, θα προκαλέσει χρήσιμους και ευεργετικούς αναστοχασμούς για την πορεία των 
ιστορικών σπουδών και ερευνών μας, ανιχνεύοντας τις συναντήσεις της ελληνικής 
με τη γαλλική ιστοριογραφία κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες.

Το ΚΝΕ/ΕΙΕ είναι από την ίδρυσή του το 1960 προνομιακός χώρος δεξίωσης 
της γαλλικής παιδείας, εξ αιτίας κυρίως των επιλογών του ιδρυτή και εμπνευστή του 
Κωνσταντίνου Θ. Δημαρά (1904-1992) γνώστη και μύστη της γαλλικής παιδείας.

Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν αναπαράγονται για μισό αιώνα καθώς 
δημιούργησαν σχέσεις βασισμένες σε πολιτισμικές μεταφορές, έστω και άνισες, στις 
σπουδές, στις έρευνες και στις κοινές δράσεις, που καταγράφονται στις πεπραγμένα 
του Κέντρου μας.

Οι πολιτικές περιπέτειες της χώρας μας, με τη Δικτατορία 1967-1974, 
δημιούργησαν απρόσμενες περιπλοκές και στην πορεία του ΚΝΕ/ΕΙΕ και στις 
σταδιοδρομίες των ανθρώπων του, που επηρέασαν και από τη δική τους πλευρά 
την εξέλιξή του. Από τον αρχικό πυρήνα των έξι ερευνητών του, τρεις είχαν φύγει 
από το 1965 και 1966 για σπουδές στο Παρίσι (Σπύρος Ασδραχάς, Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος, Πάνος Μουλλάς) για δύο χρόνια, που η Δικτατορία κόντεψε 
να τα κάνει μια ζωή. Το 1969 αναχώρησε για σπουδές στο Παρίσι η Αγγελική 
Παναγιωτοπούλου-Γαβαθά, μια από τις νεότερες ερευνήτριες. Ο Διευθυντής 
Κ. Θ. Δημαράς εκλέγεται το 1970 καθηγητής στη Σορβόνη και διευθυντής του 
Νεοελληνικού Ινστιτούτου και εξασφαλίζει με δυσκολία διαβατήριο για να 
πηγαινοέρχεται, καθώς η θητεία του στο ΚΝΕ/ΕΙΕ έληγε το 1972. Έμειναν πίσω τρεις 
ερευνήτριες, που προσπαθούσαν να το κρατήσουν ανοιχτό, με επικεφαλής τη 
Λουκία Δρούλια, μόνη από τον ιδρυτικό πυρήνα, που θα εκπονήσει τη διδακτορική 
της διατριβή με τον Κ. Θ. Δημαρά και θα πηγαινοέρχεται στο Παρίσι. Διευθύντρια 
αργότερα (1980-1995) ευτύχησε να συντονίσει την ανασυγκρότηση και την 
ανάπτυξη του ΚΝΕ/ΕΙΕ.

Ο κόσμος πάει και έρχεται κατά τις ανάγκες των σπουδών, γίνονται 
αμφίδρομες συστάσεις ανθρώπων, που είναι μαντατοφόροι και παραγγελιοδόχοι 
για τις σημειώσεις, τις φωτοτυπίες, τις μικροταινίες που ξέμειναν στο ΚΝΕ ή για νέες 
φωτοτυπίες και φωτογραφίες απαραίτητων ντοκουμέντων από ελληνικά αρχεία και 
βιβλιοθήκες, αλλά και αντίστροφα, γι’ αυτούς που συνεργάζονταν με το Κέντρο και 
είχαν παρόμοιες ανάγκες από τη Γαλλία.

Οι δρόμοι παρέμεναν ανοιχτοί παρά τις δυσκολίες, οι δεσμοί επιβεβαιώνο-
νταν και όλοι μπορούσαν να σκέφτονται τους άλλους ως πιθανούς συνεργάτες στην 
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πραγματοποίηση των συλλογικών και προσωπικών σχεδίων τους, όταν οι όροι της 
πραγματικότητας θα άλλαζαν. Οι σχέσεις με τη γαλλική παιδεία είναι ειδοποιός δε-
σμός. Στη βιβλιοθήκη του ΚΝΕ ένα-δύο βιβλία στα δέκα είναι γαλλικά· βιβλία θεω-
ρητικά αλλά και πρωτότυπες μελέτες κυρίως για τον γαλλικό 18ο αιώνα, λεξικά και 
εγκυκλοπαίδειες.

Η πολιτική και κοινωνική αλλαγή της Μεταπολίτευσης του 1974 σήμανε 
συναγερμό και ατελείωτες συζητήσεις και οραματισμούς. Οι ξενιτεμένοι γύριζαν 
ή ετοιμάζονταν να γυρίσουν και οι επαφές πύκνωναν. Συζητήσεις ανατρεπτικές 
για το παρελθόν και το μέλλον, την ιστορία, τις μεθόδους και τις πρακτικές της, τον 
εκσυγχρονισμό και την αλλαγή προτεραιοτήτων, την οργάνωση της έρευνας και 
της εκπαίδευσης και των σχέσεών τους και για τα καθήκοντα στη νέα εποχή. Οι 
προβολές ειδικεύσεων, τα πολιτικά, κοινωνικά, ακαδημαϊκά και προσωπικά δίκτυα 
ετοίμαζαν υποδοχή των "εις ξένην γήν" με εξασφάλιση μεταβατικών και μόνιμων 
θέσεων.

Η ανασυγκρότηση λοιπόν και του ΚΝΕ/ΕΙΕ στο τέλος της δεκαετίας του 
1970 και κυρίως η ανάπτυξή του στη δεκαετία του 1980 θα στηριχτεί και στην 
επανασύνδεση με τους ξενιτεμένους στη Γαλλία, που απόκτησαν μαθητές και 
συνεργάτες που εργάζονταν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στη Γαλλία και 
στην Ελλάδα, δίδασκαν στα πανεπιστήμια, μετείχαν εθελοντικά ή με συμβολικές 
αμοιβές σε πρωτοβουλιακά σχήματα και σωματεία. Άλλοι που μαθήτευσαν σε 
Γάλλους καθηγητές ή συνεργάστηκαν μαζί τους, εισηγούνταν την πρόσκλησή 
τους στην Ελλάδα ως συνέδρων στα πολλά συνέδρια της δεκαετίας του 1980 
για να παρουσιάσουν τις οπτικές των γαλλικών σχολών στις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες. Λιγότερες θα ήταν οι προσκλήσεις ομόλογων Ελλήνων στα 
γαλλικά συνέδρια, στις επιτροπές κρίσεων και στα κοινά γαλλικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

Αυτές οι σκέψεις μου γεννήθηκαν ξεφυλλίζοντας εκθέσεις πεπραγμένων και 
κινητοποιώντας τους μηχανισμούς της μνήμης για να απαντήσω στο ερώτημα των 
προνομιακών σχέσεων του ΚΝΕ/ΕΙΕ με τις γαλλικές σπουδές και τη συμβολή τους 
στη διαμόρφωσή του. Η ιδιόμορφη και δυσχερής πορεία του αλλά και η προκοπή 
των ιδρυτικών του συνεργατών στη γαλλική τους υπερωρία, σε συνδυασμό με 
τη διατήρηση των δεσμών τους, επέτρεψαν την επιτυχημένη εμπλοκή τους στην 
ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη των ελληνικών θεσμών μετά την Μεταπολίτευση 
και κυρίως την ουσιαστική συμβολή τους στη βελτίωση των ιστορικών σπουδών, 
την ανανέωση της μεθόδου, τις αλλαγές παραδειγμάτων και τελικά τη διάκριση 
στην αναζήτηση της νέας γνώσης και την ευθυγράμμιση με τους κανόνες της 
επιστημονικής έρευνας αιχμής.

Πιστεύω ότι το Συνέδριό μας, με τις ανακοινώσεις και τις συζητήσεις του, 
θα φωτίσει πολλές από τις πτυχές των συναντήσεων της ελληνικής με τη γαλλική 
ιστοριογραφία και θα απαντήσει στα μεγάλα και δικά μας ερωτήματα σαράντα 
χρόνων, μιας χρονικής περιόδου που περιλαμβάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος 
της σταδιοδρομίας μας και τελικά της ζωής μας.

n
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Ημερίδα – Έκθεση
Giuseppe Gerola : Αρχαιολογικές Διαδρομές από το Αιγαίο στη Ραβέννα. Ένα
αφιέρωμα στον Ιταλό αρχαιολόγο
(Ημερίδα: 3 Σεπτεμβρίου 2012, ΕΙΕ /  Έκθεση: 3-29 Σεπτεμβρίου 2012, ΕΙΕ)

Το� Ι�����ού�ο� Ι��ο��κώ�������ώ�������������ί��μ���ο� Ι��λ�κό�Μο�φ���κό�
Ι�����ού�ο�Αθη�ώ��ο���������ημ��ί���κ����κθ��η�φ��ο���φί���μ���ί�λο :�

Giuseppe Gerola: Αρχαιολογικές Διαδρομές από το Αιγαίο στη Ραβέννα. Ένα 
αφιέρωμα στον Ιταλό αρχαιολόγο��

Ομ�λη������η��ημ��ί���ή����ο� :�Κ�ί����Χ���οχοΐ�η�,�Silvana�Va��ili,�Μ��ί��
Λ�ο���ί�η,�I�abella�Baldini,�Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���I�abella�Baldini,�Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ����Baldini,�Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���Baldini,�Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���,�Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���Salvat��e�C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ����C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���C��entin�,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���,�Κώ�����Τ��κ��κη�,��λ��η�Χ���
��φη��Τ��κ�ίμ�����η���κθ��η��κ����ο��κ���λό�ο��������ξ���ο��I�abella�Baldini�
κ����λ��η�Χ����φη��Τη���π�μ�λ�����η���κθ��η���ίχ��η�Ιόλη�Β���οπούλο��

Η�φ��ο���φ�κή��κθ��η��ίχ��π�οη�ο�μ�����π���ο��ύ���,������������ί��μ��
�ο�Τμήμ��Α�χ��ολο�ί����ο��Π���π���ημίο���η��Μπολό���,���η�Ρ�β�����(�θ��κό�
Μο���ίο,�Οκ�ώβ��ο��2011���Ι��ο����ο��2012),���η�Θ����λο�ίκη������������ί��
μ���ο�Κ����ο�Β�ζ�����ώ�������ώ���ο��Α����ο��λ�ίο��Π���π���ημίο��Θ����λο�
�ίκη��(Β�φοπούλ��ο�Π���μ���κό�Κ����ο,�Μ����ο��Απ�ίλ�ο��2012�κ�����η�Ρό�ο�
(Κ���λ�μ���η��Γλώ������η��Ι�π��ί��,�Ιού��ο��2012)�

Η��κθ��η�π��ο��ί�ζ��μ����π�λο�ή��πό�����πολ����θμ���φ��ο���φί���πο��
�ίχ�� ���βήξ��,� ����� ��χ��� �ο�� ��κο��ού� ��ώ��,� ο� πολ���λ���ο�� �����η�ή��
Giu�e��e�Ge��la���η�����κ���������πο��ολώ���ο���πό��η��Κ�ή�η��������Δ��
��κ��η���κ����πό��ο�Β����ο������ο�Τ����ί�ο,��η�Ρ�β�����κ�������Κ�κλ������Ο��
φ��ο���φί����ο���πο��λού����πολύ��μ������λ�ί����κμη�ί��η����η��ο�κ����
����η�β�βλ�ο���φ�κή��ο��π������ή�πο��π���λ�μβ����μο�ο���φί��,�π�����πό�
οκ�ώ��κ��ο���������θ��,��ημ��ώμ���,�μ�λ����,�β�βλ�οκ���ί���κ����Ο��φ��ο����
φί��� ������ �πο��λού�� μ�χ��� �ήμ���� �π���ί�η�ο� �ημ�ίο� �κκί�η�η�� ���� κ�θ��
�����η�ή� πο�� ��χολ�ί���� μ�� �η�� ���ο�ί�,� �η�� ��χ��ολο�ί�,� κ��� �η�� ��χ�η� ����
π���οχώ��όπο���������ο�G��Ge��la�

Ιόλη�Β���οπούλο�
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Ημερίδα 
Διασταυρώσεις ελληνικής και σερβικής ιστορίας. Από τη θεωρία στην πράξη. 
Το παράδειγμα του πύργου Neboiša στο Βελιγράδι
(Αθήνα, ΕΙΕ, 28 Νοεμβρίου 2012)

Η ημ��ί��� �ίχ�� ��όχο� ��� π�οβ�λ��� �η�� ������� πο�� �χ��� π���μ��οπο�ηθ�ί�
��ο� Ι�����ού�ο� Ι��ο��κώ�� �����ώ�� �χ���κ�� μ�� �η�� �λλη��κή� κ��� ���β�κή�

���ο�ί�� κ��� π���λληλ�� ��� �����οπο�ή���� ��η�� �π���ημο��κή� κο��ό�η��� ����
���ο����ο��κού�κ�����χ��ολο��κού������φ��ο��ο�,��η�������ύλ��η��ο��πύ��
�ο��Neb�iša���ο�Β�λ�������κ����η��ψηφ��κή��κθ��η������ο��Ρή���Β�λ�����λή,�η�
οποί��ο����ώθηκ����ο��ί��ο�πύ��ο,��όπο��ο��μ�����ίο���ο��

Η�������η�η�ο����ώθηκ���πό��ο�Ι�����ού�ο�Ι��ο��κώ�������ώ�,�μ���π�ύ�
θ��η� �η�� �����ή����� �ο��Τμήμ��ο�� Ν�ο�λλη��κώ�� �����ώ�,� �����ί�� Δ��κο�
πούλο��κ����πό��ο�����π�ϊκό�Κ����ο�Β�ζ�����ώ��κ���Μ���β�ζ�����ώ��Μ�η�
μ�ί��,�μ����θύ�η��η������θύ��������ο�,�Α������ί���Τού�����Το�π�ώ�ο�μ��ο��
�η��ημ��ί����ή�����φ����μ��ο������κο������π���ημο��κ������ζη�ή�����κ�������
πολ����ί�� ��������ί��� ���� �����η�ώ�� �ο�� Ι�����ού�ο�� Ι��ο��κώ�� �����ώ��
�Ι�� κ��� ���� ���β��� ������λφ��� �πό� �ο� Π���π���ήμ�ο� �ο�� Β�λ�����ίο�� κ���
�η�Σ��β�κή�Ακ��ημί���π���ημώ��κ���Τ�χ�ώ����κ�μ��ο����η����λ����ί���μίλη���
ο� �κ��ημ�ϊκό�� G�j��� Sub�tić,� π�λ��ό�� ��������η�� �ο�� Κ����ο�� Β�ζ�����ώ��
�����ώ�,� μ�� θ�μ�� "Ο� Ρή���� ��η� μ�ήμη� ���� Σ��β��"�� Η� Κ����ί��� Ν�κολ�ο�,�
�πίκο��η� κ�θη�ή����� Β�ζ�����ή�� Ι��ο�ί��� �ο�� Π���π���ημίο�� Αθη�ώ�� κ���
�����ή����� �πί� ������ ��ώ�� �ο�� Κ����ο�� Β�ζ�����ώ�� �����ώ�,� ���φ��θηκ��
����π�ο���μμ���,�πο���φο�ού������ο�"κο��ό�μ�������κό�π���λθό�"��Η�Σο�
φί��Μ��θ�ίο�,��όκ�μη������ή������ο�� Ι�����ού�ο�� Ι��ο��κώ�������ώ�,�μίλη�
��������η��"�λλη��κή�π��ο�κί���ο��19ο����ώ�����ο�Β�λ������,�μ���φο�μή�����
��μπό��ο����������λλη�ο���β�κ����χ�����"��Το���μπό��ο����ό���������πολ���κ���
κ���πολ����μ�κ����χ�������λλ�����κ���Σ��βί����ο��18ο�κ���19ο���ώ����ίχ��π����
μ��οπο�ηθ�ί��ο��Οκ�ώβ��ο��ο��2010���ο�Κ����ο�Ν�ο�λλη��κώ�������ώ��κ������
π��κ��κ���ο��π�όκ�������ύ��ομ������κ�οθού���Το���ύ���ο�μ��ο���η��ημ��ί����
ή�����φ����μ��ο���ο�πολύπλοκο��χ���ο������ύλ��η�,��ποκ�������η�,�ο��
�����η���κθ�������λλ��κ�������ξη���ο��πύ��ο��Neb�iša���η�ζ�ή��η��πόλη��
�ο��Β�λ�����ίο���

Τ����χ���κ���μ�λ������κπό�η���η�Α�χ���κ�ο��κή�Σχολή��ο��Πολ���χ��ίο��
Β�λ�����ίο�� κ��� �ο� Σ��β�κό� Ι�����ού�ο� Π�ο����ί��� Πολ������κώ�� Μ�ημ�ί�
����Το�� �π���ημο��κό� �λ��χο� ���� μ�λ��ώ�� κ��� �η�� �φ��μο�ή� �ο��� �π�βλ��
ψ�� π����μ�λ��� �λλη�ο���β�κό� �π���ημο��κό� Σ�μβούλ�ο� �πό� �η�� Π�ο���ί��
�ο��Ακ��ημ�ϊκού�G�j���Sub�tić��Από��η��πλ������ο������π�ϊκού�Κ����ο��
Β�ζ�����ώ�� κ��� Μ���β�ζ�����ώ�� Μ�ημ�ί��� ��μμ���ίχ��� ��ο� �π���ημο��κό�
Σ�μβούλ�ο�η�Δ���������λί��Χ��ζη��ύφ��ο�,���χ���κ���,�κ���ο�Γ�ώ��ο��Κ����
���ο�,�κ�θη�η�ή�� Ι��ο�ί����η��Α�χ���κ�ο��κή���ο��Τμήμ��ο��Α�χ���κ�ό����
�ο��Α�Π�Θ�,�ο��οποίο��μίλη������η��ημ��ί��������ο�πλ�ί��ο,��η��ύλληψη�κ���
����π�οοπ��κ����ο�����ο�� (���Χ��ζη��ύφ��ο�),�κ�θώ��κ������������ί����πο�
κ�������ή���ο��(Γ��Κ������ο�)��Γ����η�μ�����οπή��ο��πύ��ο������κθ����κό�
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χώ�ο,��η��κ����κ��ή��������κ�����������κ���χώ����πολ������κώ���κ�ηλώ�
�����μίλη����ο��Ivana�Lucić�T�d��ić,�����θύ�������ο��Ο������μού�"Φ�ού����
Β�λ�����ίο�"�κ���ο�B�an���Pavić,�κ�θη�η�ή��Α�χ���κ�ο��κή����ο�Π���π���ήμ�ο�
�η�� ί�����πόλη���Η�μό��μη��κθ��η,���κ�����ημ��η��������������πίπ�����ο��
Πύ��ο�,� μ�� ���οχή� π����χομ��ο�� κ��� �ομή�,� π��ο����ζ��� μ�� πολ�μ���� ���
π���κ���� θ�μ���:� Πύργος Nebojša: Από οχυρωματικό έργο φυλακή και τόπος 
εξόντωσης�(1ο��ό�οφο�), Ρήγας Βελεστινλής (2ο��ό�οφο�), Καθ’ οδόν προς την 
υλοποίηση του ονείρου για την απελευθέρωση (3ο��ό�οφο�) κ�� Ο κόσμος που 
αλλάζει. Το Βελιγράδι στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα (4ο��ό�οφο�). Η��κθ��η�
�����ο��Ρή���Β�λ�����λή�ο����ώθηκ���πό��ο�����π�ϊκό�Κ����ο�Β�ζ�����ώ��
κ���Μ���β�ζ�����ώ��Μ�ημ�ί���κ�����η��ομ���������ί�����μμ���ίχ���ο���χ��
��κ�ο����Δ���Νίκο��Β���ίκ��,�η���χ��ολό�ο��–�μο����ολό�ο��Δ���Μ�����Κο�
λ�ού�κ���ο����ο��κό��Δημή��η��Κο��ο��ώ��η�,���ώ��ο������ο���μό�κ����η���π��
��ημο��κή��π�μ�λ�����ίχ��η�Δ���Α������ί��Τού���,�Δ���θύ�������ο����Κ�Β�Μ�Μ��
Ο� Ν�� Β���ίκ��� κ��� η� Α���Τού���� π��ο��ί����� ��η�� ημ��ί��� �ο�� ��όπο� πο��
����ύ�����������ο��κ�����ομ���,����φ��ο���φ�κ����κμή����κ����η��ψηφ���
κή���χ�ολο�ί��������������ίξο����η��π�ο��π�κό�η��,�����������κ����η�����η�
�ο�� μ���λο�� ο��μ�����ή� κ��� π�ό��ομο�� �η�� �λλη��κή�� �π�������η�� Ρή���
Β�λ�����λή,�κ�θώ��κ����η���πί����η��������ώ���ο����ο���β�λκ���κού��λ�ού���
Σ������ζη�ή����,�πο���κολούθη��������ομ�λί��,�μ��π�ο���ο����ο��ομό��μο�κ��
θη�η�ή��ο��Π���π���ημίο��Αθη�ώ��κ���Π�ό���ο��ο����Κ�Β�Μ�Μ��Νίκο�Ζί��κ���
�ο��Δ���θ���ή��ο��Ι�����ού�ο��Ι��ο��κώ�������ώ��Κ�ί�����Χ���οχοΐ�η,��ο�
�ί�θηκ���ο������φ��ο���ό�ο��η�������η��κή��κο��ό�η����ό�ο�κ�������Υπο���
��ί����ξ�����κώ���λλ�����κ���Σ��βί��������η�����χ��η��������������ώ�����
�πίπ��ο�κο��ώ�������η��κώ��π�ο���μμ������λλ��κ�����χ��ολο��κώ��������
κ����κθ�������

�����ί��Δ��κοπούλο�
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Έκθεση Φωτογραφιών και Ιστορικών Τεκμηρίων
Μεθοριακοί σταθμοί στην καρδιά της Ελλάδας (1881, 1897, 1912)
(Αθήνα, ΕΙΕ, 1-10 Δεκεμβρίου 2012)

Μ���φο�μή��η���μπλή���η��κ��ό���ώ���πό��η������ξη�����Β�λκ���κώ��
Πολ�μ���(1912�2012),�ο�Τομ����Σύ�χ�ο�η��Πολ���κή�� Ι��ο�ί����ο��ΚΝ��

ΙΙ�� �ο�� �θ��κού� Ι��ύμ��ο�� �����ώ�� ο�������� ��� ��������ί�� μ�� �ο�� �����ό�
φ��ο���φο�Γ����η�Σκο�λ�,�μ����κθ��η���ο��ίθ��ο��ο���Ι�,�������κ�ύο������η�
μ�θό��ο��η��οποί�����βη��������λλη��κ��������ύμ�����ο��Οκ�ώβ��ο��ο��1912��
Π�όκ�����������η����ο���κή����μμή�πο���ίχ��������θμ����ί��ο�1881�(μ��κ�πο����
μ���βολ����ο�1897)�κ���η�οποί��ξ�κ��ού����ο�ί����ο��Πλ���μώ���κ���κ���λη���
��ο��Αμβ��κ�κό�κόλπο�

Ο����οπ��μό������μ�θο���κώ�����θμώ����η�ίχθηκ������χ���κ������ο��κ���
���������ο��Λ���ί���Κ�λλ�β����κη,�����θ���ή������ώ��ΚΝ��ΙΙ�,�����������μό�
μ���η���π���ημο��κή�����οποίη�η��������ο��κώ�����ομ���������ύ�χ�ο�ο�����
���φ�κό��πόβ�θ�ο,��πό��η���οπο���φο�μηχ���κό��λ��η�Γκ��όλο��

Μ�� β��η� ����� ��� ��ο�χ�ί�,� ο� Γ����η�� Σκο�λ��� π���μ��οποίη��� ���� ���
���π����κό� ο�ο�πο��κό� �πό� �ο� Α���ίο� μ�χ��� �ο� Ιό��ο� π�λ��ο�,� ���ζη�ώ����,�
φ��ο���φίζο�����κ���κ������φο�������,����μ���λο�β�θμό����������ήμ���,�
���ίπ��� ���� ���ο���κώ�� ���θμώ�,� φ�λ�κί��,� ��λ���ί��� κ��� �����ώ���,� πο��
�π�β�ώ�ο����κόμη�����π��������μ��������π�ο�π�λ�����ό�η,�π�κ������η�κ���
���π�ό������κο�λ������η���λλη��κή�����οχώ����

Σ�η���κθ��η,�ο��φ��ο���φί���πλ����ώ�ο������πό��π��������ο��κ����κμή����
(χ�����,�ο�ο�πο��κ����ημ��ώ����,����������κ�������φ�,���κό����κ�λπ�),���ώ�π��
��λληλ���κ��θηκ���κ���π�ο��π�κ������κ�ίμ�����ο��Κ���ή�Ι��Κ�π���κη�(1883�
1962),��θ�λο��ή��ο��Λόχο��Κ�η�ώ��Φο��η�ώ��κ�����ο���Β�λκ���κού��Πολ�μο���
(��λλο�ή�Λ���ί���Κ�λλ�β����κη)�
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Ημερίδα
Παρουσίαση Ιστορικής και Επιτόπιας Έρευνας
(Αθήνα, ΕΙΕ, 3 Δεκεμβρίου 2012)

Σ�ο� πλ�ί��ο� �η�� �κθ��η�� "Μ�θο���κοί� ���θμοί� ��η�� κ������ �η�� �λλ�����
(1881,�1897,�1912)",�ο�Τομ����Σύ�χ�ο�η��Πολ���κή��Ι��ο�ί����ο��ΚΝ��ΙΙ���ο��

�θ��κού�Ι��ύμ��ο�������ώ��ο��������μ���ημ��ί�����ο��μφ�θ����ο�"Λ���ί����
Ζ��β��"��ο���Ι�,�κ�����η�����κ�����η��οποί���π��ο������ηκ���ο��μ�θο�ο��κ���
���μ�χ����ώ����πο��λ��μ�������������ώ�������η���χ�ηλ��η�η��������ό�����η��
π���ό�ο��1881�1912�

Σ�η��ημ��ί���μίλη����ο�:�Λ���ί����Κ�λλ�β����κη�,� ���ο��κό�,�����θ���ή��
�����ώ�� ��ο� Ι�����ού�ο� Ι��ο��κώ�� �����ώ�� �ο�� �θ��κού� Ι��ύμ��ο�� �����ώ��
♦�Α�κ����ί�η�Πολ�μ��ο��Κ�μηλ�κη,�λ�ο���φο�,�����θύ������Κ����Λ�ο���φί���
�η��Ακ��ημί���Αθη�ώ��♦�Γ����η��Σκο�λ��,�φ��ο���φο��

Λ���ί����Κ�λλ�β����κη�
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