
Στόχοι Συνεδρίου 

Ο Δήμος Νέστου διοργανώνει την 1η  Συνάντηση για την Τοπική Ιστορία του Δήμου 

Νέστου, που θα έχει τον χαρακτήρα Συνεδρίου, το οποίο θα λάβει χώρα, από τις 13 έως και  τις 

15 Οκτωβρίου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης, στη Χρυσούπολη Ν. Καβάλας. 

Στόχοι του  Συνεδρίου είναι οι εξής:  

1. Η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομίας της περιοχής μας  

2. Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας  

3. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά με τα παραδοσιακά αρχοντικά που σώζονται σε διάφορα 

δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας 

4. Η ανάδειξη της λαογραφικής  κληρονομιάς που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εν 

γένει πολιτισμού μας  

5. Η προβολή του τόπου μας μέσω των δράσεων που θα προηγούνται του Συνεδρίου και οι 

οποίες θα αναδεικνύουν τον τόπο μας αλλά και την εν λόγω εκδήλωση 

6. Αξιοποίηση  και ανάδειξη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την περιοχή (εκδόσεις 

βιβλίων, διπλωματικές εργασίες κλπ) 

7. Ανάδειξη της προσφοράς συμπολιτών μας στην καταγραφή της ιστορίας μας  

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους,  καθώς δεν αποσκοπεί να είναι ένα αμιγώς επιστημονικό 

συνέδριο αποκομμένο από το κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά να αποτελέσει δράση η οποία και  θα 

αγκαλιάσει όλους τους δημότες. Όμως αυτή η επιδίωξη δεν αποστερεί από το συνέδριο τον 

επιστημονικό του χαρακτήρα και γι΄ αυτόν τον λόγο απευθύνεται περαιτέρω και:  

1. σε ανθρώπους που μελετούν την Ιστορία 

2. σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ανθρώπους που διδάσκουν σε 

οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, σε μαθητές και προπτυχιακούς φοιτητές, σε όσους 

και όσες συμμετέχουν στην άτυπη εκπαίδευση,  

3. σε συναφείς εθελοντικές και κινηματικές πρωτοβουλίες, 

4. στους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής  προσδοκώντας μάλιστα να επωφεληθεί από 

τη μέχρι τώρα αχαρτογράφητη εμπειρία των δράσεων που κατά καιρούς έχουν αναπτύξει   



Τέλος, στα πλαίσια της ανάπτυξης της ιστορικής και όχι μόνο έρευνας για την περιοχή, τα 

συμπεράσματα του Συνεδρίου θα εκδοθούν, προκειμένου να αποτελέσουν παρακαταθήκη για 

περαιτέρω δράσεις κα κυρίως για περαιτέρω επιστημονική έρευνα. 

Πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να αντλήσετε από τη διεύθυνση 

https://topikiistorianestou.blogspot.gr/ καθώς και στη σχετική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για 

την εκδήλωση μας στο F/B ή τηλεφωνώντας στο 2591350116 στον επιστημονικό υπεύθυνο του 

συνεδρίου Κοντοστέλιο Εμμανουήλ, υποψήφιο Διδάκτορα Ιστορίας.   

 

Με εκτίμηση  

 

Κοντοστέλιος Εμμανουήλ 

Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας 
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