Επιστημονικό Συνέδρια και ·Συμπόσια που Οργάνωσε

ή στα οποία Συμμετείχε με Ερεuνητ~ς του το Κέν!~ο
Επιστημονικών Ερεuνων.

·

Της Δρος Αικατερlνης Χ. Aρισrεit'iou

1. Γ' ΔΙΕθΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡ!Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ
Καλαμάτα, 9-1βΣεπτεμβρίοu
Το Γ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησια

κών

Σπουδών

Καλι:;ιμότα στις

πραγματοποιηθηκε

στην

9-16 Σεπτεμβρίου 1985

Οργανωτής

του

σολογίας, Λαογραφίας,

Σιινεδpίου

η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σποu
διί>v.

και

Γενικής Ιστορίας, Τέχνης, Δικαίου, Οικονο

υπό

την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και·

1985

Γεωλογίο.ς,

Όλες οι ανακοινώσεις, τοu
περιλαμβάνονται στα

τοu Γ Διε

θνούς Σuνεδρίοιι Πελοποννησιακών Σπου
δών που έκδωσε η Εταιρεία

Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθησαν
σε δυο ξεχωριστά θεματικά τμήματα: το
τμήμα της Αρχαιογνωσίας και του Βυζαντι
νού κόσμου και το τμήμα του Νεώη;ροu

Στο Συνέδριο πήραν μέρος με
ανακοινώσεις τοι;ς περισσότεροι aπό

180

~,.,~:~η'""'''."'" πανεπιστημίων, ερευνητές και

άλλοι

ειδικοί

επιστήμονες

οποίων

μεταξύ

των

και πέραν των
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κών Σπουδών.

Το

Επιστημονικών

Ερευνών

εκπροσώπησε η Ερευνήτρια Δρ. Αικατε

ρίνη Αριστείδου που

την ανακοί

νωσή της κατά την πρώτη μέρα τοu Συνε
δρίου, στις Β Σεπτεμβρίου
«Το εμπόριο της

1985,

με θέμα

με την Πελο

~"""''~" κατά το 18.ο αιώνα» βάσει. αvέκδο-

Η

από της Ηνωμένες

αυτή

Καναδά, -rη Δυτική Γερμανία, τη
rην Ιταλία, το

την Αuστρi.α. την

Ολλανδία, τη Γιουγκοσλαβία, την
και την Κύπρο.

-ro

ανακοινώσεις που
κατά τη

του Συνεδρίου

στο φως πολλά νέα στοιχεία. Αυτά αφο~
διάφορα θέματα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2.ΤΟΒ'

- 3 Ιοuνίοtι 1956
Το

e·

Σπουδών

Μαtου και

κοινωνικι\ιν και διεθνιbν σχέσεοον της Βοuλ

Σuνέοριο

Κ31.

πραγματοποιήθηκε

3 Ιουνίου 1986 στη Σόφια.

Το

Συνέδριο

παρουσίασε

ιδιaίτερον

νωτής του Συνεδρίου ήταν η Βοuλyaρική

ενδιαφέρον

Ακαδημία

ασχολούνται με τις Βυζαντινές και Βαλκα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
βανε

εισηγήσεις

και

ανακοινώσεις

για

τοuς

επιστήμονες

που

οηοuδές, γιατί rφόσφερε μια θαυμά
που

κάλυψαν διάφορους τομείς της
της γλωσσολογίας, της εθνογραφίας, της

σια εuκαιρ!α για εποικοδομητικές συζητή
σεις, προσωπιι<ές επαφές και όμεση ανταλ

αηόψεων μεταξύ ενός μεγάλου αριθ-

λαογραφίας, της τέχνης, του

μοιΊ επιστημόνων από διάφορες χώρες, για

της κοινωνιολογίας, της

μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντοc.
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που για ολόκληρες δεκαετίες αποτελούν
το αντικείμενο έρευνας και μελέτης στα
προγράμματα πολλών επιστημονικών ιδρυ
μάτων.

Ξεχωριστόν

ενδιαφέρον

προσέ

σεων ήταν πολύ ψηλού επιστημονικού επι
πέδου. Μετά τις ανακοινώσεις ακολου
θούσε συζήτηση που διεξαγόταν πάντοτε σε

φιλική και εποικοδομητική ατμοσφαιρά •.

δωσε στο Συνέδριο η συμμετοχή πολλών

Όλες οι συζητήσείς μεταξύ των συνέδρων,

ερευνητών των οποίων οι ανακοινώσεις
υπήρξαν το αποτέλεσμα πολυετών ερευ

παρά τις αντίθετες σε πολλές περιπτώσεις
απόψεις, ήταν εξαντλητικές και στόχευαν

νών σε διάφορα παγκοσμίου φήμης αρχεία

στην εξεύρεση της επιστημονικής αλή

με πλούσιο και ανέκδοτο υλικό για τη Βαλ

θειας.

κανική και γενικότερα την Ευρωπαϊκή και

Μεσογειακή ιστορία.

Στο σημαντικό αυτό Συνέδριο qυμμε~

τείχε και η Κύπρος μέσω του Κέντρόυ Επι

Στο Συνέδριο αυτό πήραν μέρος

2.000

στημονικών Ερευνών με δυο ιστορικούς:

περίπου επιστήμονες από τους οποίους

ένας

Τον τότε Διευθυντή του Κ.Ε.Ε. Δρα Κώστα
Π. Κύρρη και την ερευνήτρια του Κ.Ε.Ε.
Δρα Αικατερίνη Χ . Αριστείδου. Και οι δυο
Κύπριοι ιστορικοί έκαναν ενδιαφέρουσες
ανακοινώσεiς. κ·Δρ. Αικατερίνη Αριστεί
δου έκανε ανακοίνωση στις 28 Μαtου στο

μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών, καθηγη

Τμήμα Ιστορίας με θέμα «Ο Κύπριος Αρχι

τών πανει:ιιστημίων, ερευνητών και άλλων

μανδρίτης Κυπριανός και ο Βούλγαρος

500 ήταν ξένοι από 55 χώρες.

Στη διάρκεια

του Συνεδρίου που λέιτούργησε σε εννέα
συνολικό τμήματα και υποτμήματα, έγιναν
περίπου

1500
στους

ανακοινώσεις.

εισηγητές

Ανάμεσα

περιλαμβανόταν

ειδικών επιστημόνων. Πολλές χώρες συμ

μετείχαν

στο

Συvέδριο

με

πολυμελείς

ομάδες αντιπροσιhπων όπως οι Ηνωμένες

Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, η Ιταλία, η
Γαλλία, η Τσεχοσλοβακία, η Αυστρία, η
Ελλάδα, η Ρουμανία, και η Ιαπωνία. Άλλες
χώρες

που

συμμετείχαν

στο

Συνέδριο

ήταν: η Ισπανία, το Ισραήλ, η Μογγολία, το
Αφγανιστάν, η Ουγγαρία, η Μ. Βρεττανία, η

Πολωνία, η Κίνα, η Ιρλανδία, η Δανία, η Νορ

Ιερομόναχος

ΠαΤσιος

Χιλανταριώτης

-

παραλληλισμός, κοινό χαρακτηpιστικα και

ο ρόλος τους στην ιστορία των λαών τους».
Ο Δρ. Κ.Π. Κύρρης έκανε ανακοίνωση στο
ίδιο τμήμα στις 29 ΜαΤου με θέμα «Η Βουλ
γαρία και το Βυζάντιο στο πρώτο μισό του
14ου αιώνα». Το τμήμα της Ιστορίας λει
τούργησε σε έξι υποτμήματα και έγιναν σ'
αυτό συνολικά 341 ανακοινώσεις, από τις
οποίες οι 106 ήταν από ξένους επιστήμο

βηγία, οι Ινδίες, το Βέλγιο, η Κούβα, η

νες.

Αιθιοπία, η Πορτογαλία, το Βιετνάμ, η Φιλ

Τα πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνεδρίου
Βουλγαρικών Σπουδών, όπως συνέβη και
με το Α' Συνέδριο, εκδόθηκαν σε ειδική
πολύτομη σειρά, γεγονός που θ' αποτελέ

λανδία, η Αργεντινή, η Ολλανδία, η Γιουγ
κοσλαβία, η Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία, το
Μεξικό, η Υεμένη, η Νικαράγουα, η Γκάνα,

η Κύπρος κ.ά.

σει

·

Η τεράστια πλειοψηφία των ανακοινώ-

μια ακόμα πολύτιμη

συμβολή στην

παραπέρα έρευνα και μελέτη των θεμάτων
που απασχόλησαν το Συνέδριο.

3. Το Α' ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΠΕΥΣΗ -IΠOPIKH
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ θΕΩΡΗΣΗ» Λευκωσία, 29-31 Αυγούστου 1986

Το Α' Επιστημονικό Συμπόσιο «Κυπριακή

Μετανάστευση

-

Ιστορική και Κοινωνιολο

νίου (Κ.Ε.Ε.), Ανδρέα Σοφοκλέους (Γρα
και Πληροφοριών), Σταύρο

φείο Τύπου

νωτική Επιτροπή του Συμποσίου αποτε

Αντωνιάδη (Υπηρεσία Αποδήμων), Σταύρο
Επαμεινώνδα (Υπουργείο Εξωτερικών), και
Α.Δ. Χριστοδουλίδη (lntercollege). Το Συμ
πόσιο αυτό, που ή-rαν το πρώτο αυτοu του
είδους, αναμφίβολα θα αποτελέσει την

λείτο από τους κ. κ. κ. π. Κύρρη, Σ .Α. Σωφρο-

απαρχή για την επιστημονική θεώρηση της

γική

θεώρηση»

Λευκωσία μεταξύ

1986.

πραγματοποιήθηκε

29

και

31

στη

Αυγούστου

Οργανωτής του Συμποσίου ήταν το

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Η Οργα
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μετανάστευσης που είναι ένα από τα βασι

και η πολιτική οργάνωση της Κυπριακής

κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ

Παροικίας του Λονδίνου».

και πολλές δεκαετίες η Κύπρος, μετά το

- Sυsie
gey».

εθνικό πρόβλημα και τα προβλήματα που
επισώρευσε η Τουρκική εισβολή.

Το Συμπόσίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία,
τόσο από πλευράς συμμετοχής συνέδρων

από κάθε σχεδόν γωνιά της υδρογείου,
όπου υπαρχουν μεγάλες κυπριακές παροι
κίες (Βρεπανία, Καναδά, Ην. Πολιτείες,

Αυστραλία,

Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο),

καθώς και του ψηλού επιστημονικού επι

πέδου των ανακοινώσεων και της εποικο
δομητικής συζήτησης που ακολουθούσε

Coηstantinides,

- Floya Anthias, «Aspects of Ethnicity, Class
and Generation among Greek Cypriots ίη
England••.
- Sacha Josephides, "The Releνance of Associations to the Commυnity Ufe of London's
Cypriots».

-π. Σαμbρας, «Αιτίες εκπατρισμού και προ
βλήματα Κυπρίων στην Ελλάδα το_

μετά από κάθε ανακοίνωση όσο και από

-Α.

-Νόμος και Έγκλημα».

των

θεμάτων

που

19ο

αιώνα••.

πλευράς

ευρύτητας

«Cypriots of Harin-

Καπαρδtίς,

«Κύπριοι

μετανάστες

κάλυψε. Το Συμπόσιο αυτό άνοιξε νέους

- Maria Paνlidoυ, «Cypriot Migrant Women».

ορίζοντες για τη θεώρηση μιας από τις

-Ρ. Panayotopoυlos,

βασικότερες mυχές της κυπριακής ιστο

ρίας ιδιαίτερα εκείνης του 20ου αιώνα,
αφού σήμερα ζουν στο εξωτερικό

350.000

περίπου Κύπριοι που μετανάστευσαν για'
οικονομικούς κυρίως λόγους.

Οι

25

ίπ

-

.. cypriot Enterpreneurs
North London».

lndυstry ίπ

Γ. Γεωργιάδης, «Μεταφοιτητική Μετανά

στευση, Ρίζες και Διαστάσεις του Προβλή
ματος».

-

ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη

the Clothing

ι. Χατζηγεωργίου «Από το φοιτητή στο

μετανάστη-Καναδική εμπειρία».

διάρκεια του Συμποσίου, χάρη στο ψηλό

-Μ.

επίπεδο

Μιχαηλίδης «Οι Κύπριοι του Μοντρεάλ••.

και

επιστημονικό

περιεχόμενό

-

Παλαιολόγου,

Π.

Θεοφάνους,

Γ.

τους, προκάλεσαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον

-Α. Τηλλυρίδης, «Ιερώνυμος Μύριανθέας

ανάμεσα στους Συνέδρους και αποτέλεσαν

(1838-1898)

σε κάθε περίmωση τη βάση για εποικοδο

μορφή του απόδημου Ελληνισμού».

μητική και εκτεταμένη συζήτηση.

-

Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλάμ
βανε τις εξής ανακοινώσεις:
Κυπρίων στην Ελλάδα κατά το Α' ήμισυ του
19ου αιώνα βάσει «ανεκδότων εγγράφων».

Φ.

Σταυρινίδης,

Κυπριακή

«Στοιχεία

Μετανάστευση

της

για

την

περιόδου

1886-1924».
-Α. Σοφοκλέους «Συμβολή στην Ιστορία
κού μέσα από τις aνταποκρίσεις των εφη
μερίδων».
Pieπe-Yνes

λησμονημένη

Π.Φ. Ιωαννίδης, «Το Ελληνικό Παροικιακό

Σχολείο».

και Θερινές διακοπές στην Κύπρο.»

-1. Antoniades, «Edυcational Policies and
Migration».
- Μ.Α. Σοφοκλέους, «Συμβολή Κυπρίων
Λογοτεχνών

στην

Αυστραλοελληνική

Λογοτεχνία••.

των Κυπριακών Κοινοτήτων του εξωτερι

-

εξέχουσα

-Βασιλική Αλωνεύτη, «Εθνική ταυτότητα

-Γ. Γιωργής, Έγκατάσταση και Διακίνηση

-

μια

Pechoυx,

ccEmigration from
Cyprυs: Tradltion and Change - Α geographical Appraisal».
- S. Constantinoυ, ccCypriot Emigration in
England••.
- Σ. Επαμεινώνδας «Iστορική Εξέλιξη της
Κυπριακής Παροικίας στην Αυστραλια».
-Ρ. Κατσιαούνης, «ΟΈύδωρος Ιωαννίδης

-

Νάτια Αναξαγόρου, «Διατήρηση ή εγκα

τάλειψη

της

Κυπριακής

Διαλέκτου

στη

Βρεττανία».

-

Μαρία Ρούσσου, «Η διδασκαλία της Ελλη

νικής Γλώσσας στα Α'yΥλικά Δημοτικά Σχο
λεία».

-

Γ.

Ιωάννου

-

Αφαντίτης,

«Απόδημοι

Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές••.

Παρουσίαση του Συμποσίου στον καθη
μερινό τύπο έκανε, μετά το πέρας των
εργασιών του, η Ερευνήτρια του Κ.Ε.Ε.
Αικατερίνη Χ. Αριστείδου. Η παρουσίαση
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περιλάμβανε

σύντομη

περiληψη

των

κυριωτέρων σημείων της κάθε ανακοίνω

σης και τα βασικό συμΠεράσματα που προ

ανακοινώσεις.

·

Τα πρeκτικό του Συμποσίου θα εκδοθούν

σύ~ομ8 σε ειδίκό τόμο από το Κέντρο ΕΠι

κύπτουν από το πλούσιο υλικό και την απο

στημονικών

δοτική

~ποδήμων Υπουργείου Εξωτερικών.

συζήτηση που

ακολουθούσε τις

Ερευνών

και την Υπηρεσία

4. ΤΟ Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΙΩτΙΚΩΝ ΜΕΛΕτΩΝ
Θήβα, 10-14 Σεπτεμβρίου 1986.
Το Α' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελε

ιστορικού της βίου και να αγκαλιάσουν

τών πραγμάτοποιήθηκε στη Θήβα μεταξύ

όλες τις δραστηριότητες του πνεύματος.

του Υπουργείου Πdf..ιτισμού με Πρόεδρο

Κόσμος» πήραν μέρος πολλοί καθηγητές

1Ο και 14 Σεπτεμβρι§οp' 1986 υπό την αιγίδα

Στο τμήμα του

Συνεδρίου «Αρχαίος

του Συνεδρίου τον καθηγητή Πανεπιστη

Πανεπιστημίου και άλλοί αρχαιολόγοι με

μίου κ. Αθανάσιο Κομίνη. Οργανωτής του

πολύ αξιόλογες ανακοινώσεις που κάλυ

Συνεδρίου

πταν την ιστορία της Θήβας και γενικότερα

ήταν

η

Εταιρεία

Βοιωτικών

Μελετών.

της Βοιωτίας_. κατά την Προϊστορική, τη

Το Συνέδριο που λειτούργησε σε δυο

Μυκηναϊκή, τη Γεωμετρική και τη Ρωμαϊκή

ξεχωριστό θεματικό τμήματα- α) «Αρχαίος

περίοδο. Άνκαι είναι πολύ δύσκολο να

Κόσμος» και β) «Βυζάντιο-Νεώτεροι Χρό

ξεχωρίσει κανείς τις σπουδαιότερες ανα:

νοι» - προκόλεσέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον

κοινώσεις, εντούτοις δεν μπορεί να μη

ανάμεσα στους επιστημονικούς κύκλους

γίνει αναφορά στην ανακοίνωση του δια

ανά το παγκόσμιον. Σ' αυτό. πήραν μέρος

Ernst Kirsten
••The Amphictiony of Alalcomenai and the
Daidala of Plataea» και στην ανακοίνωση του

120 σύνεδροι, από τους οποίους oi 50 ήσαν
διακεκριμένοι ξένοι καθηγητές Πανεπιστη
μίων και ερευνητές επιστημονικών ιδρυ

μάτων από

15

χώρες του εξωτερικού: Τις

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Κανa
δά, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ιταλία, τη Γιουγκοσλαβία, την Αυστρία, τη

Τσεχοσλοβακία, την Ολλανδία, τη Βόρειο

90

ανακοινώσεις, η

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν

ψηλού επιστημονικού επιπέδ9υ. Πολλtς
απ' αυτές ήσαν στην ουσία. τα πορίσματα
πολυετών

μελετών

και

~καδημαϊκού Κωνσταντίνου Ρωμαίου με
θέμα «Τα Ησιόδου οστά ανακομίζειν». Και
οι δυο ανακοινώσεις ήταν πολύ ενδιαφέ
ρουσες

και συνέβαλαν

διαφώτιση

της

στην περαιτέρω

ισ;rορίας

της

Βοιωτίας

στους Αρχαlους Χρόνους.

Στο δεύτερο τμήμα ••Βυζάντιο-Νεώτεροι

Ιρλανδία, ·;ην Κύπρο κ.ά.
Στο Συνέδριο έγιναν

πρεπούς Γερμανού καθηγητή

ερευνών

ενός

μεγάλου αριθμού ξένων και Ελλήνων επι
στημόνων, που ασχολούνται με την ιστορία

Χρόνοι» συμμετείχε σημαντικός αριθμός
καθηγητών Πανεπιστημίων και επιστημονι

κών

συνεργατών

διαφ6ρωv

Ιστορικών

Ινστιτούτων. Στο τμήμα αυτό έγιναν πολ

λές και αξιόλογες ανακοινώσεις, που κάλυ
ψαν διάφορα θέματα και περιόδους της
ιστορίας της Βοιωτίας

-

Βυζάντιο, Φραγκο

και τον πολιτισμό της Βοιωτίας. Τα τελευ

κρατία, τ_ουρκοκρατία και Νεώτεροι Χρό-

ταία χρόνια, η μελέτη της ιστορίας και τοu

νοι. Από τις ανακοινΦσεις που αναφέρον

πολιτισμού της Βοιωτίας σημειώνει διε

ταν στη Βυζαντινή περίοδο ξεχώρισαν: η

θνώς ιδιαίτερη έξαρση. Τούτο καταδει

ανακοίνωση

κνύεται και από το γεγονός ότι σε πόλεις

μεσαιωνολόγου Fredd}ι Edouard Thiήet, «La

της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν ήδη

querre de succession et la dθconfiture latine
dans les annes soixante du Xllleme siecleιo, η

πραγματοποιηθεί πέντε Διεθνή Συνέδρια

του

διαπρεπούς

Γάλλου

Αρχαία Βοιωτία. Όμως, το Συνέδριο Βοιω

ανακοίνωση του περiφημοu Γιουγκοσλά
βου καθηγητή της Βυζαντινολογιας·Jadraπ

από ειδικούς επιστήμονες με θέμα την

τικών Μελετών έθεσε ευρύτερους στό

Ferluga,

χους, ώστε οι έρευνες για τη Βοιωτία να

εμπορικό κέντρο του

επεκταθούν σ' όλες τις περιόδοuς του

αναφερόταν στην οικονομική ανάπτυξη

με

θέμα:

«Η

Θήβα,

Βυζαντινό

12ου αιώνα», ηου
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της Θήβας κατό το
νωση

της

i2o αιώνα, η ανακοί

Διευθύντριας

των

Γενικών

Αρχείων του Ελληνικού Κράτους κας
Μαρίας Κ. Χαιρέτη με θέμα «Βενετοί έμπο
ροι στη Θήβα από τον

IA'

αιώνα ως την Δ"

Σταupοφορια: Μαρτuρ!ες και έγγραφα ...

Από τις ανακοινιίJσεις, που αναφέρονταν
στην ιστορία της Βοιωτ!ας κατά τους Νεώ

τερους Χρόνους ξεχφρισαν: Η ανακοίνωση
τοu καθηγητή Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη με

θέμα «Νέα στοιχε!α περί τοu Λάμπρου
Κατσώνη και των οπαδών του", η ανακοι
νωση του καθηγητή Σπίφοu Λοuκ:ότοu με

θέμα «Η επανελεuθέρωση της
5-17 Νοέμβρη 1828, από τον Δημ.

κ. Κώστα Τριανταφύλλου με θέμα «Η Λει-

, 6αδιά ως εμπορικόν κέντρο την τελεu
ταίαν τουρκοκρατία και αι σχέσεις της με
τον Κορινθιακόν και τας Πάτρας» και η ανα

κοίνωση της ερευνήτριας του Κ.Ε.Ε. Αικα
τερίνης Αριστείδου <<Οι εμπορικές σχέσεις

μεταξύ Ρaγούζας και Βοιωτίας από τον ΙΕ'
ως τον ΙΗ" αιώνα», που χαιρετίστηκε ιδιαί
τερα και τονίστηκε το γεγονός ότι η ανα
κοίνωση αυτή, που βασίζεται σε πολυετείς

έρευνες σημανηκού και σπάνιου αρχεια
κού

υλικ.ού,

συμβάλλει

στη

διαφώτιση

άγνωστων πτυχών της

ιστο

ρίας της

και η αναζωπύρωση της Επανάστα

Η

σης στην Ανατ. Στερεά», η ανακοίνωση της

Ελένης Κούκ:κοu με θέμα
«Ενέργειες του Καποδίστρια για την απε
λεΙJθέρωση της Στερεάς Ελλάδας», η ανα
κοίνωση του καθηγητή Πολuχρόνη Ενεπε
κίδη «Πόλεις και τοπ!α της Βοιωτiας όπως
ηεριγράφονται από Γερμανούς ερευνητές

και ταξιδιι.ί>τες του 19ou αιώνα».

της αvακοίνω

της Μεσαιω-

τηv οποία

από

ομάδα

5 ερευνητές (Β. Βλuσlδου, Ε. Κουv-

τούρα-Γαλό.κη, Σ. Λαμηάκης. Τ. Λουγγi)ς, Α
Σαββίδης) του Εθνικού

να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι ένας

..,.μ·•vιλ<Λ ανακοινώσεων που έγινε σ' αυτό
το τμήμα αφορούσε την οικονομική

της Βοιωτίας κατά την Τουρκοκρατία, μια
που είναι σκοτεινή

ερεuνη··

.. ,,,;nτωnrn

και

-

Ερευ-

Κέντρο

Οι

ερευνητές αυτοί, με τη χρήση

κού

uπολογιστού

με

δελτία, aποδελτίωσαν

από το

Με ης ανακοινώσεις

324 ως το 1453

Τα τελευταία χρόνια, η χρηση των

στο φως νέα στοιχεία, που
ται σε σοβαρές aρχειακές μελέτες και απο

δεικνύουν ότι η Βοιωτία, κατά την περίοδο
αποτελούσε ένα αξιόλογο

από τα σημαντικότερα της Στε··
Ελλάδας, ιδιαίτερα όσον

νών

το

της Ελλάδας σε δημrι

ι.αρονικών

στην

πολύπλευρη επ:εζε;pγ,ασiια

pικιbν

δεδομένων

ταχύ ρυθμό. ΊΞτσι

!υπολογιστές στις

με ανεπτιιγμένη

τεχνολογία θεωροίινται απαραίτητο «ερ-

τριακά προϊόντα.

Από τις πιο πάνω ξεχώρισαν η ανακοί
νωση τοu Ολλανδού

Machiel Kiel με
«Population Growth and Economic """~"~'".,"
in the Villages of Boeotia and its Effect on
Monastisism in the EarlyTurkish Period
η ανακοίνωση Ίου γνωστού συγγρα

φέα του «Ιστορικού Λεξικού των ΠατριiJV>~

ταστα την επιστημονική έρευνα και διευ

ρι:ιvει τους ορίζοντές της.
Τα πρακτικά του

εκδόθηκαν

σε δυο τόμους από την Εrαιρεία Βοιωτικών
Μελετών.

Δρ. ΑΙΚΑηΞΡΙΝΗ Χ. ΑΡΙΙΤΕΙΔΟΥ
Κέντρο Επιστημονικών

