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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
***  

Νικολάου Ρουδομέτωφ 
***   

 
Στο χρονικό του 2ου Συνεδρίου μας, το οποίο πραγματοποιήσαμε 

τον Σεπτέμβριο του 2005, αναφέραμε ότι το επόμενο 3ο Συνέδριο 
προγραμματίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2009, καθώς είχαμε κα-
θιερώσει να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, μετά από την 
απρόοπτη, της τελευταίας στιγμής, όσο και κατηγορηματική άρνηση 
του τότε Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης να στηρίξει 
έστω και με ένα μικρό ποσό το Συνέδριό μας, αναγκαστήκαμε να 
αναβάλουμε τη διεξαγωγή του. Αισθανθήκαμε πολύ άσχημα καθώς 
η αναβολή έγινε λόγω έλλειψης χρόνου για την εξεύρεση άλλων οι-
κονομικών πηγών.  

 Μετά από το παραπάνω γεγονός, αποφασίσαμε να στηριχθούμε 
αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και των λίγων φίλων που πά-
ντοτε στέκονται κοντά μας με συγκινητική αφοσίωση και αγάπη. 
Σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να στερηθεί η πό-
λη μας αυτόν τον θαυμάσιο θεσμό της οργάνωσης και διεξαγωγής 
ανά τετραετία των Διεθνών Συνεδρίων Τοπικής και Βαλκανικής Ιστο-
ρίας. Έναν θεσμό που με τόσο κόπο καθιερώσαμε και ο οποίος ανα-
γνωρίζεται και εκτιμάται σε χώρο ευρύτερο της Βαλκανικής Χερσο-
νήσου. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής ήδη υπήρχαν και η επιστημονική Επιτρο-

πή σύντομα οριστικοποίησε τον πίνακα των Εισηγητών. Προτιμήθηκε 
ο φιλόξενος και ανανεωμένος χώρος του ξενοδοχείου «Λούση», διό-
τι διέθετε οργανωμένες συνεδριακές αίθουσες και μπορούσε να κα-
λύψει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων για τη φιλοξενία των μη 
Καβαλιωτών συνέδρων, αλλά και γιατί διαθέτει εξαιρετικά πολιτι-
σμένο περιβάλλον. 
Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση όλων μας για την επίσημη συμμετο-

χή των Πανεπιστημίων Θράκης (Δ.Π.Θ.) και Κύπρου, με τα Τμήματα 
Ιστορίας-Εθνολογίας και Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών αντί-
στοιχα.  
Η ανάληψη της Προεδρίας της Επιστημονικής Επιτροπής από τον 

Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο, με Αντιπροέδρους 
τους Καθηγητές Heinz Richter, Κ. Χατζόπουλο και Βίκτωρα Ρουδομέ-
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τωφ, δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις για την πα-
ραγωγή σοβαρού επιστημονικού έργου. 
Παρότι βρισκόμασταν εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, την 

τελετή της έναρξης την 17η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στις 10 
το πρωί, τίμησαν με την παρουσία τους οι Αρχές του τόπου μας και 
πλήθος εισηγητών και ακροατών. Μετά τις προσφωνήσεις, τους χαι-
ρετισμούς των επισήμων και τις ευχές της Εκκλησίας μας αναγνώ-
στηκε επιστολή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου με τις ευχές και την ευλογία των εργασιών του εν όψει 
συντελούμενου πνευματικού έργου. Η επιστολή δημοσιεύεται μετά 
το παρόν Χρονικό. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι και τε-

λείωσαν την επομένη, στις 18 Σεπτεμβρίου το βράδυ, με εντατικές 
παράλληλες συνεδρίες πρωί και απόγευμα, σε δύο Αίθουσες του 
ξενοδοχείου. Στο φουαγιέ των Αιθουσών λειτούργησε η Γραμματεία 
του Συνεδρίου, από τους κ. κ. Βασίλη και Παναγιώτη Γρηγοριάδη και 
την κυρία Άννα Ανδρονίδου, ενώ λειτούργησε και έκθεση των μέχρι 
τότε (40 περίπου) εκδόσεων του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου 
Καβάλας. 
Την άψογη τεχνική υποστήριξη για την προβολή οπτικοακουστι-

κού υλικού ανέλαβε και πάλι ο εξαίρετος επιστήμων-τεχνικός Χαρά-
λαμπος Μαυρίδης, τον οποίο ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή. 
Το Συνέδριο έληξε, όπως προαναφέραμε, στις 9 το βράδυ της 18ης 

Σεπτεμβρίου, με τα συμπεράσματα που ανέπτυξε ο Αν. Καθηγητής 
Βίκτωρ Ρουδομέτωφ και την σχετική συζήτηση που ακολούθησε. 
Μετά το πέρας του συνεδρίου είχαμε την προβολή ενός εξαιρετι-

κού ντοκιμαντέρ παραγωγής του Ι.Λ.Α.Κ., με θέμα «Ο λαϊκός και σα-
τιρικός ποιητής Αντρίκος Βέττας και το πρώιμο εργατικό κίνημα της 
Καβάλας, στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου», διάρ-
κειας 45 λεπτών, με πλούσιο ανέκδοτο αρχειακό υλικό. 
Θα τελειώσουμε αυτό το μικρό χρονικό από το σημείο όπου αρ-

χίσαμε, δηλαδή από τους ανθρώπους που μας βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου. 
Χαιρόμαστε σήμερα που μας δίδεται η ευκαιρία να τους ονομά-

σουμε, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή και αγάπη. Πρώτα θα α-
ναφέρουμε το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης μας, που πάντοτε 
στάθηκε αρωγός, θυμίζοντας το αρχαίο αξίωμα : «πολυνοίην ού πο-
λυμαθίην αριστέειν χρη». Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. 
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Άγγελο Τσατσούλη, γιατί ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μας με 
προθυμία, ευγένεια και χαμόγελο, γεγονός που πολλαπλασιάζει την 
προσφορά του Επιμελητηρίου, εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσε-
ως του εμπορικού κόσμου…  

 Βασικός χορηγός του Συνεδρίου μας ήταν ο Δήμος Καβάλας. Χω-
ρίς την αποφασιστική συμβολή του δεν θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί. Δημόσιες θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Δήμαρχο κ. 
Κωστή Σιμιτσή και στον Γενικό Διευθυντή του Δήμου κ. Νικόλαο Κα-
ραπιπερίδη.  
Ο κατάλογος των χορηγών μας περιλαμβάνει τον Δήμο Χρυσου-

πόλεως, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εταιρία Alapis. Αναφέρου-
με με εκτίμηση το όνομα του Δημάρχου Χρυσουπόλεως κ. Σάββα 
Μιχαηλίδη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Σάββα Κατσικίδη. 
Τους ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή. 
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, αρχές Ιανουαρίου 

2011, ήδη έχουμε παραλάβει τις εισηγήσεις περίπου 25 εισηγητών, 
ο πρώτος τόμος των Πρακτικών έχει σχηματιστεί και υπάρχει αρκετό 
υλικό για τον δεύτερο. Ελπίζουμε σύντομα να λάβουμε και τις υπό-
λοιπες εισηγήσεις ώστε να καταρρίψουμε το ρεκόρ ταχύτητας στον 
χρόνο έκδοσης των Πρακτικών.  
Θα κλείσουμε με μια ακόμη υπόσχεση : Το επόμενο Συνέδριό μας 

(το 4ο), θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2013, για να καλύψουμε την 
απώλεια ενός έτους. Μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευτυχία 
και νέα, πλούσια ιστορικά ευρήματα. 

 
Νικόλαος Β. Ρουδομέτωφ 
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Από την έναρξη του Συνεδρίου 


