
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

«Ζ ηζηνξία ηεο Διιάδαο ζηελ Ηζηνξηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Μόζραο "Lomonosov": 

αξραηόηεηα, κεζαίσλαο, λεόηεξνη, λεόηαηνη ρξόλνη» Παξαζθεπή, 18 Ννεκβξίνπ 2016 

09.45  Κατατώρηση σσμμετετόντων. Αίθουσα επιστημονικού συμβουλίου № А-418 

10.00 

Δγθαίληα εθζέζεσλ. 

•           Έθζεζε θσηνγξαθίαο  «Διιάδα: ζηηγκέο πξνζσπηθήο επηπρίαο», 

•           Έθζεζε θσηνγξαθίαο  «’Αζσο θαη νινβθί. Ζ Αζσληθή Πνιηηεία ηνπ Βνξξά. Δλόηεηα 

ρσξίο ζύλνξα», ηνπ θσηνγξάθνπ Β. Μπιηδληνύθ. 

•           Έθζεζε «Διιεληθή Παξαδνζηαθή Δλδπκαζία» 

Ηζηνξηθή ρνιή. 4νο όξνθνο, πηέξπγα Г 

10.30 

Οινκέιεηα.   Αίζνπζα Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ № А-418 

Η.Η. Σνπηζθόβ, θνζκήηνξαο Ηζηνξηθήο ρνιήο, δηδάθησξ ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο πξνθέζζνξαο 

.Π. Κάξπνβ, πξόεδξνο Ηζηνξηθήο ρνιήο, δηδάθησξ ηζηνξίαο, αθαδεκατθόο, πξνθέζζνξαο 

Αλδξέαο Φξπγαλάο, έθηαθηνο θαη επηηεηξακκέλνο πξέζβπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

Θενδώξα Γηαλλίηζε, δηεπζύληξηα Κέληξνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, δηδάθησξ ηζηνξίαο 

ινβέλθν Σέξδηηο,  έθηαθηνο θαη επηηεηξακκέλνο πξέζβπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο ζηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Δπηζηεκνληθή εηζήγεζε κε ηίηιν: 

 «Ζ Ρσζία θαη ε ζέξβν-ειιεληθέο ζρέζεηο ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ αη.» 

11.30 Διάλειμμα 

12.00 

Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο. 1ν κέξνο.  Αίζνπζα Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ № А-418 

.Γ. απξίθηλ, δηδάθησξ ηζηνξίαο, πξνθέζζνξαο 

«Ο Διιεληζκόο ζηε Μαύξε Θάιαζζα» 

Р.М. νπθνύξνβ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, πξνθέζζνξαο 

«Οη Έιιελεο ζηε κνπζνπικαληθή Αλαηνιία ηελ πεξίνδν 13νπ – 14νπ αη.» 

М.В. Γθξαηζηάλζθη,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Βπδάληην θαη Γύζε: ηππνινγία πνιηηηζκώλ» 

А.В. Εαράξνβα,  δηδάθησξ ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ιέθησξ 

О.. Πνπόβα, ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο,  πξνθέζζνξαο 

«Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην ηεο Μόζραο “Lomonosov”» 

П.В. Κνπδελθόβ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 



«Ζ βπδαληηλή θιεξνλνκηά ζηε ξσζηθή θξαηηθή παξάδνζε» 

А.В. ηξειθόβ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Αζελατθά ρξήκαηα: από ηε ζπλαιιαγκαηηθή εληνιή κέρξη ηε λνκνζεζία ηνπ Νηθόθσληνο» 

О.Е. Πεηξνύληλα,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, πξνθέζζνξαο 

«Σν Βπδάληην κεηά ην Βπδάληην: ε  κάρε γηα ηνλ παηξηαξρηθό ζξόλν ζηελ Δθθιεζία ηεο 

Αιεμάλδξεηαο ην 1860» 

Ν.А.Ναιίκνβα,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Μλεκείν Ἅξππηαίσλ. Πεξί ηεο πξώηεο επηζηεκνληθήο δεκνζίεπζεο ηνπ B.R. Vipper» 

Ν.. Σαθάλνβα, ππνςήθηα δηδάθησξ, θνηηήηξηα επί δηδαθηνξηθώ ζηελ Έδξα Δθθιεζηαζηηθήο 

Ηζηνξίαο, «Ζ δξάζε ηεο Δπηηξνπήο απνδνρήο εζεινληηθώλ εηζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο λαώλ ηεο 

Ζπείξνπ. Σέιε 19νπ – αξρέο 20νπ αη.» 

14.30 Διάλειμμα. 

15.00 

Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο.  2ν κέξνο.  Αίζνπζα Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ № А-418 

Е.А. Πνπόβα,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Αξραηνινγηθή επηηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Υεξνλήζνπ ηα ηέιε ηνπ 4νπ – αξρέο 3νπ αη. π.Υ.» 

.В. Μπιηδληνύθ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Οη ζηαπξνθόξνη θαη ε δξάζε ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηνπο Άγηνπο Σόπνπο, ζύκθσλα κε 

ηελ αξραία ξσζηθή ινγνηερλία» 

А. Γ. Εσηηάθεο,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«πδεηήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδαο: Καπνδίζηξηαο, Μαθξπγηάλλεο, Κνξαήο» 

А.Γ. Αληξέγηεβ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, πξνθέζζνξαο 

«Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα ζηε δηαηήξεζε ηεο θξαηηθήο νληόηεηαο ζηελ Διβεηία, 

1813-1815» 

Т.В. Νηθίηηλα,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, ιέθησξ 

«Οη ξώζν-ειιεληθέο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν δηνίθεζεο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, δεθαεηία ’80 ηνπ 

20νπ αη.» 

Γ.Νη. Кβαζλίλ,  δηδάθησξ ηζηνξίαο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Μειεηώλ ΔΔ ζην Δζληθό Δξεπλεηηθό 

Ηλζηηηνύην Παγθόζκηαο Οηθνλνκίαο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ “E.M. Primakov” (Aθαδεκία Δπηζηεκώλ 

Ρσζίαο) 

«Κξίζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο ζηε ζύγρξνλε Διιάδα» 

А.К. Аιεμάληξνβα, ππνςήθηα δηδάθησξ, θνηηήηξηα επί δηδαθηνξηθώ ζηελ Έδξα Νεόηεξεο θαη 

Νεόηαηεο Ηζηνξίαο, «Ζ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο θξίζεο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζηελ 

Διιάδα ην 2009» 

А.А. Σζίκπηζνβα,  ππνςήθηα δηδάθησξ, θνηηήηξηα επί δηδαθηνξηθώ ζηελ Έδξα Δθθιεζηαζηηθήο 

Ηζηνξίαο «Οη πξνζπάζεηεο ζύγθιεζεο Παλνξζόδνμεο πλόδνπ ππό ην πξίζκα ησλ ειιελν-



βξεηαληθώλ ζρέζεσλ ζηε Μηθξά Αζία ην δεύηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 ηνπ 20νπ αη.»  

18.00 

Γηάιεμε-ζπλαπιία-κνπζηθνπνηεηηθή πεξηήγεζε ζηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή: «O ήτος της 

λύρας τοσ Απόλλωνα. Θεωρία και πρακτική της αρταίας ελληνικής μοσσικής  ελληνικής 

μοσσικής». 

Μεγάιε Αίζνπζα πλεδξίσλ θαη πλαπιηώλ, 1νο όξνθνο 

Νίθνο Ξαλζνύιεο, δηαθεθξηκέλνο Έιιελα κνπζηθνζπλζέηεο, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελώλ, θαζεγεηήο-ζύκβνπινο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 

19.00 

Εορταστική Συναυλία από ην Υνξεπηηθό πγθξόηεκα θαη ηε Υνξσδία ηνπ Κέληξνπ Διιεληθνύ 

Πνιηηηζκνύ – Κ.Δ.Π. 

Μεγάιε Αίζνπζα πλεδξίσλ θαη πλαπιηώλ, 1νο όξνθνο 

Με ηελ επθαηξία ζπκπιήξσζεο 10εηίαο ηνπ Υνξεπηηθνύ καο πγθξνηήκαηνο 

  

 


