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Ο Εκδοτικός Οίκος ΕΧΕΔΩΡΟΣ
Σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου
του Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Το έργο θα παρουσιάσουν:

Βασιλείου Ν. Πάππα
Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
(1850-1913)
Ιστορία και πολιτισμός του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής
από αρχειακές πηγές την περίοδο των εθνικών ανταγωνισμών

Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος)
Κωνσταντίνος Χρήστου
Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.Θ.
Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Αν. Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Α.Π.Θ.

τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, ώρα 18.30

Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει

στην Αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Γεώργιος Νάκος,
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη

Βασίλειος ν. πάππας

Βασίλειος ν. πάππας

η αθωνικη πολιτεια

στουσ εθνικουσ αγωνεσ
1850-1913

η αθωνικη πολιτεια
στουσ εθνικουσ αγωνεσ 1850-1913

ιστορια και πολιτισμοσ
του αγιου ορουσ και τησ Χαλκιδικησ
απο αρΧειακεσ πηγεσ
την περιοδο των εθνικων ανταγωνισμων

θεσσαλονικη 2018

Ό

σα περιγράφονται στο παρόν βιβλίο είναι ελάχιστα γνωστά και αφορούν γεγονότα που σχετίζονται με το Άγιον
Όρος. Είναι αυτά που διαδραματίστηκαν εκεί από τις αρχές
του 19ου αι. μέχρι την Απελευθέρωσή του (2 Νοεμβίου 1912).
Η συμβολή των Αγιορειτών Μοναχών στον Μακεδονικό
Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους υπήρξε σημαντική,
Βασίλειος ν. πάππας
είτε όταν έπαιρναν τα όπλα είτε όταν αναλάμβαναν άλλες δράσεις. Η μελέτη αυτή εκεί αποβλέπει: Να ρίξει φως στα γεγονότα αυτά, αξιοποιώντας το σπάνιο και ανεκτίμητο αρχειακό
υλικό που μου προσέφεραν οι Ιερές Μονές της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω. Η εμπιστοσύνη των Μοναχών στο πρόσωπό
μου ήταν το κυριότερό μου όπλο σε αυτό το εγχείρημα.
Δεν γνώριζα εξαρχής το αποτέλεσμά του. Παρόλα αυτά το
τόλμησα, πάντα με τις ευχές και την ευλογία του Οικουμενικού
Πατριάρχου της Α.Θ.Π. κκ. Βαρθολομαίου.

ο Βασίλειος πάππας γεννήθηκε το 1951. οι γονείς του, νικόλαος και Άρτεμις, κατάγονταν από
την ιερισσό Χαλκιδικής και την προύσα της μικράς ασίας αντίστοιχα. υπηρέτησε ως έφεδρος
ανθυποσμηναγός δικαστικού. πτυχιούχος του
νομικού τμήματος της σχολής νομικών και οικονομικών επιστημών του αριστοτελείου πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (απθ) και του τμήματος δημοσίου δικαίου και πολιτικών επιστημών
της ιδίας σχολής. κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις πολιτικές επιστήμες του απθ. διδάκτωρ ιστορίας του πανεπιστημίου μακεδονίας
(τμήμα Βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών
σπουδών). δικηγόρος θεσσαλονίκης (παρ’αρείω
πάγω) από το 1975. επί πολλά έτη διατελεί πρόεδρος της ιστορικής και λαογραφικής εταιρείας Χαλκιδικής, επίσης γενικός γραμματέας της
εταιρείας μακεδονικών σπουδών και επί σειρά ετών μέλος του δ.σ. της. εξελέγη Βουλευτής
Χαλκιδικής το 1996, 2000, 2004 και 2007. διετέλεσε επί μακρόν γραμματέας αποδήμου ελληνισμού και αντιπρόεδρος της ειδικής μόνιμης διακομματικής επιτροπής της ελληνικής Βουλής
για τον απόδημο ελληνισμό. οργάνωσε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θέματα την ιστορία, λαογραφία, τέχνη και παράδοση της Χαλκιδικής και του αγίου Όρους, την αριστοτελική σκέψη και τον μικρασιατικό ελληνισμό. εκπροσώπησε την ελληνική Βουλή σε διεθνείς συναντήσεις και προέβαλε τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος και γενικότερα τη μακεδονία στις πέντε ηπείρους, πραγματοποιώντας διαλέξεις, εκθέσεις και δίνοντας συνεντεύξεις στα εκεί μμε
και στον τύπο. Ήταν προσκεκλημένος ορθοδόξων αρχιεπισκοπών, πανεπιστημίων και διεθνών
οργανισμών και κυρίως εθνικοτοπικών οργανώσεων της διασποράς. συνέγραψε και δημοσίευσε
επιστημονικές μελέτες και βιβλία νομικού, εθνικού, ομογενειακού, εκκλησιαστικού, ιστορικού,
κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις στην ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασίλειος Ν. Πάππας

Δρ Ιστορίας, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής,
Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

