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Η αξραία ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνύ ζηνλ Παξεπμείλην ρώξν απνηειεί αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο αξραίαο ηζηνξίαο νιόθιεξνπ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. Από ηελ ζηηγκή πνπ νη 

πξώηεο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ παξαιηαθή 

επηθξάηεηα ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ πεξί ηα κέζα ηνπ 7νπ αηώλα π. Υ., είλαη ζπλερήο ε 

ειιεληθή παξνπζία θαη ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο κέρξη ην πέξαο ηεο αξραηόηεηαο, αιιά 

θαη ζηα θαηνπηλά βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά ρξόληα· ε δηαρξνληθή απηή πνξεία, 

κπνιηαζκέλε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθξηηηθήο απηήο γσληάο ηεο 

Μεζνγείνπ, δηαξθεί σο ηηο κέξεο καο. Αλαιόγσο ηεο ηζηνξηθήο πεξηόδνπ, ν 

Παξεπμείληνο ειιεληζκόο αθκάδεη θαη εμειίζζεηαη είηε κέζα ζην πιαίζην ησλ 

απηόλνκσλ ειιεληθώλ πόιεσλ ή ζπκκαρηώλ πόιεσλ θαη πνιηζκάησλ, είηε εληαγκέλνο 

ζε επηκέξνπο κεγάιεο θξαηηθέο νληόηεηεο όπσο ην ειιεληζηηθό βαζίιεην ησλ 

Μηζξηδαηηδώλ θαη ην βαζίιεην ηνπ Βνζπόξνπ. Ο ηειεπηαίνο ησλ Μηζξηδαηηδώλ, ν 

Μηζξηδάηεο ν Σ' o Δππάησξ, έκειιε λα ζθξαγίζεη κηα νιόθιεξε επνρή ζηνλ 

κηθξαζηαηηθό Πόλην θαη επξύηεξα, ελώ ν ζάλαηόο ηνπ λα εγθαηληάζεη κηα λέα 

πεξίνδν, απηήλ ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο ζηε παξεπμείληα Μηθξά Αζία. Η Θξάθε θαη 

ν βνξξάο ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ ζα ππνδερζνύλ ηελ λέα επνρή ηεο ξσκαηνθξαηίαο κε 

θάπνηα θαζπζηέξεζε. Αλ θαη ε αλαηνιηθή εζραηηά, ε Κνιρίδα, εληάρζεθε ζηελ 

ξσκατθή απηνθξαηνξία ζηα ρξόληα ηνπ Νέξσλα. 

 

Η ζύγρξνλε αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή, επηγξαθηθή θαη λνκηζκαηηθή έξεπλα έρνπλ 

αλαδείμεη αξθεηέο πηπρέο ηεο ξσκαηνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόληνπ, εμεηάδνληαο 

θπξίσο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο δώλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηα ζύγρξνλα 

εζληθά θξάηε ηεο πεξηνρήο απηήο. Δίλαη σζηόζν θαηξόο γηα κηα ζνβαξή ζπλζεηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκνληθώλ πνξηζκάησλ από θάζε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Δπμείλνπ Πόληνπ. Μηα ηέηνηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξέζεη λα απνζαθελίζεη 

πνιιά θαη θαίξηα δεηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ειιεληζκνύ θαηά ηνπο 

ξσκατθνύο ρξόλνπο, κηα ηόζν ζπνπδαία γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο επνρή νη νπνίεο καο 

επεξεάδνπλ κέρξη ζήκεξα (ιόγνπ ράξηλ, ν εθρξηζηηαληζκόο θαη ε αιιαγή ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ δνμαζηώλ, ε αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ε δηαηήξεζε ησλ ειιεληθώλ παξαδόζεσλ, νη αιιαγέο ζηελ νηθηζηηθή θαη 



ηελ πνιενδνκία ησλ νηθηζκώλ, ε άθημε θαη ε γεηηλίαζε κε λέεο πνιηηηζκηθέο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο από ην εζσηεξηθό ηεο αζηαηηθήο επείξνπ, ηα νηθνλνκηθά 

δίθηπα, νη αιιαγέο ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, 

θ.α.) αιιά θαη είλαη ζε ζέζε ζα αλαδείμεη λέεο πξννπηηθέο θαη ζθέςεηο πάλσ ζην ζέκα 

απηό. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθώλ Μειεηώλ αλέιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία λα δηνξγαλώζεη έλα Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πκπόζην κε αληηθείκελν 

ηελ «Ρσκατθή θπξηαξρία ζηνλ Δύμεηλν Πόλην» θαη βαζηθό ζηόρν ηελ πξνζπάζεηα 

κηαο ηέηνηαο ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζύγρξνλσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ηζηνξηθήο 

θαη αξραηνινγηθήο επηζηήκεο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, έρνπλ πξνζθιεζεί λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη πιένλ έγθξηηνη επηζηήκνλεο θαη αθαδεκατθνί από ηηο ρώξεο ηνπ 

Παξεπμείληνπ ρώξνπ αιιά θαη εθηόο απηνύ. 

Σν πκπόζην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμύ 5 θαη 8 Μαΐνπ 2016. Η επίζεκε έλαξμε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 5ε Μαΐνπ 2016 ζηελ έδξα ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθώλ Μειεηώλ, 

Αγλώζησλ Μαξηύξσλ 73 - Νέα κύξλε. Οη εξγαζίεο ηνπ πκπνζίνπ ζα ιάβνπλ ρώξα 

ζηηο 6 θαη 7 Μαΐνπ 2016, ζην μελνδνρείν Coral (Λεσθόξν Πνζεηδώλνο 35, Παιαηό 

Φάιεξν). Σα πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ, πνπ ζα δεκνζηεπζνύλ ζε εηδηθό ηόκν ηνπ 

«Αξρείνλ Πόληνπ», ειπίδνπκε όηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επθηαίνπ, 

εκπινπηίδνληαο ζεκαληηθά ηα όζα κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνθύςεη από ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πάλσ ζην ελ ιόγσ ζέκα. 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ απαηηείηαη εηδηθή πξόζθιεζε, 

ηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ από ηελ Γξακκαηεία ηεο 

Δ.Π.Μ. κεηά από ζπλελλόεζε θαη κέρξη ηηο 20 Απξηιίνπ 2016. 
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