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ωνςταντίνου απαρρη όπουλου ια την ενιαία
και ςυνε ή ελληνική ε νική ιςτορία και την
τριμερή ι κριςή τησ (αρ αιότητα- υ ντιονεότεροι ρόνοι) τ ηκαν μια ςειρ από
ητήματα όπωσ η νεςη του ελληνικοφ νουσ
και η ιςτορική ια ρομή του η ελληνική
ταυτότητα ςτη
ρονική εξ λιξη και η
ςυνυφαςμ νη με αυτήν εννοιολό ηςη των όρων
που αποτελοφν τον πυρήνα του παρόντοσ
τόμου
α τελευταία ρόνια παρατηρείται
ωηρόσ αναςτο αςμόσ ςε ητήματα ταυτοτήτων
ει ικότερα ςτη ςφν εςή τουσ με την ννοια τησ
ελληνικότητασ
πρόςφατη ιςτορική ρευνα
εμπλοφτιςε τισ νϊςεισ μασ εκλ πτυνε την
ιςτορική μασ ματι ςυν αλε ςε ν εσ κριτικ σ
προςε ίςεισ ιευρφνοντασ τον προ ληματιςμό
αναφορικ με τισ ιςτορικ σ ια ρομ σ εννοιϊν
και ςυλλο ικϊν προς ιοριςμϊν
τισ ςελί εσ του παρόντοσ τόμου φιλοξενοφνται
μελ τεσ επιςτημόνων ιαφορετικϊν ς ολϊν
απόψεων και ενεϊν από πανεπιςτημιακ και
ερευνητικ ι ρφματα τησ λλ ασ και του
εξωτερικοφ・μελ τεσ που καλφπτουν ευρείεσ
εματικ σ ςτη μακρ ι ρκεια και αφοροφν ςε
παρα εί ματα από
ιαφορετικ σ ιςτορικ σ
εμπειρίεσ και κοινωνικοπολιτικ περι λλοντα:
τον αρ αίο και τον υ αντινό κόςμο την
περίο ο τησ λατινοκρατίασ και τησ ο ωμανικήσ
κυριαρ ίασ τον ϊρο τησ ελληνικήσ ιαςπορ σ
τα ρόνια τησ λληνικήσ παν ςταςησ και τησ
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