
Εξώφυλλο 

 

Οργανωτική – επιστημονική επιτροπή 

Γραμματεία 

Τεχνική υποστήριξη 

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές 

 

Γενικές πληροφορίες 

 Ημερομηνίες 

Τόπος διεξαγωγής 

Γλώσσα 

Κόστος 

Διάρκεια προφορικών ανακοινώσεων 

 

Κοινωνικές εκδηλώσεις 

 Γεύμα 

 

Συνοπτικό πρόγραμμα 

 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Πρόγραμμα: 

o https://drive.google.com/file/d/1M5tVBLDAex42vW4ExR9pf0wgYKPZfxxr/view 

o  

Η διάρκεια κάθε ομιλίας είναι 15 λεπτά. 

 

Τεγόπουλος Σάββας  

Μαζαράκη Γαβριέλα 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/03/2023 
Χώρος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Προεδρείο: Ανδρέου Αντρέας, Κιμουρτζής Παναγιώτης 

16.00-17.00 Έναρξη – Χαιρετισμοί  

17.00-19.30 Κεντρικές ομιλίες - Συζήτηση 

 Ηλιάδου – Τάχου Σοφία 
Ο ρόλος της "Μικρασιατικής Αμύνης" στην ύστερη 
φάση του Μικρασιατικού Ζητήματος (1921-1922): 
η "μακρά χειρ του Βενιζέλου",  μια "αυτονομιστική 
οργάνωσις υβριστών του κράτους"; 

Κλάψης Αντώνιος 
Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής των Ελληνικών και 
Τουρκικών Πληθυσμών: ίδρυση, δομή και 
λειτουργία. 

Κόκκινος Γιώργος 
Πρόσφυγες και Ευγονική. Η ταλάντωση ανάμεσα 
στον υγειονομικό εκσυγχρονισμό και την 
ιατρικοποίηση της κοινωνίας: Απόστολος Δοξιάδης 
και Μωυσής Μωυσείδης. 

Κοντογιώργη Ελισάβετ 

https://drive.google.com/file/d/1M5tVBLDAex42vW4ExR9pf0wgYKPZfxxr/view


 

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/03/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/03/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/03/2023 
Χώρος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 1η ΑΙΘΟΥΣΑ 

Παράλληλες συνεδρίες 1 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 2η ΑΙΘΟΥΣΑ 

Παράλληλες συνεδρίες 2 

Προεδρείο: Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Ριζάς Σωτήριος Τζάρτζας Γεώργιος, Χαρίση Αντωνία Κασκαμανίδης Ιωάννης, Γερούση Ελένη 

10.00-12.00 Ιστορία 

• Διαδικτυακές ομιλίες 

• Συζήτηση 

Ιστορία 

• Ιστορικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

• Η εικόνα των προσφύγων στον ευγονικό λόγο 

• Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του 
προσφυγικού ζητήματος 

• Συζήτηση 

Πολιτισμός – Μνήμη 

• Προσφυγική πολιτισμική κληρονομιά 

• Συζήτηση 

 Αγτζίδης Βλάσης 
Πώς οι πρόσφυγες έγιναν πρόσφυγες: 
Ιστοριογραφικές σχολές και ιδεολογικές 
διαφωνίες. 

Λεμονίδου Έλλη 

Κουρεμένου Ειρήνη, Μελίσσας Λάζαρος 
Οι αναπαραστάσεις της ζωής των στρατιωτών στο 
Μικρασιατικό μέτωπο μέσα από τον Τύπο: Οι 
επιστολές της εφημερίδας «Συνάδελφος». 

Τζάρτζας Γεώργιος 

Ανδρόνογλου Ιωάννης, Βαμβακίδου Ιφιγένεια 
Μίκης Θεοδωράκης – Μικρά Ασία και μουσικές 
παραδόσεις. 

Γαϊτανίδης Παύλος 

Πρόσφυγες  και  Δημόσια Υγεία στους αγροτικούς 
συνοικισμούς της Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης 
κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. 

Πλουμίδης Σπυρίδων 
Η μυθολογία των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου 
1920. 

Ριζάς Σωτήριος 
Ελληνική πολιτική και διεθνείς διαστάσεις του 
Μικρασιατικού ζητήματος. 

Σταματόπουλος Δημήτρης 

19.30-20.00 Εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων 

 Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας 

Σύλλογος Κιουταχειωτών Μικρασιατών Φλώρινας 

Συνδέσμος  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν 
Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ» 

20.00-20.30 Χορωδία – Τσαχουρίδης Κωνσταντίνος 



Η περίπτωση των Μικρασιατών προσφύγων ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα βίαιης μετακίνησης 
πληθυσμών – Διεθνείς διαστάσεις και απηχήσεις. 

Παληκίδης Άγγελος 
Το προσφυγικό τραύμα του 1922 στο μάθημα της 
ιστορίας: κυρίαρχα αφηγήματα και νέες οπτικές. 

Πελαγίδης Ευστάθιος 
Έλληνες στρατιωτικοί αιχμάλωτοι (1922): προδότες 
ή προδοθέντες ήρωες; 

Ρηγοπούλου Πέπη 
Μικρασιατική καταστροφή: Το οικείο, το ανοίκειο, 
η μνήμη, το τραύμα. 

Η συμβολή των προσφύγων στις εκπαιδευτικές 
καινοτομίες. Το παράδειγμα του 1922 

Χαρίση Αντωνία 
«Οι νοθευταί του άρτου των προσφύγων»: Μια 
υπόθεση που θορύβησε τον προσφυγικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης 

Αλαπάντα Αμαλία 
Αναπαραστάσεις του προσφυγικού κόσμου στο 
Γυρί του Κοσμά Πολίτη υπό το πρίσμα του 
βιολογισμού και της ευγονικής 

Γεωργόπουλος Γεώργιος, Στούρας Παναγιώτης 
Αλληλογραφία της ελληνικής αντιπροσωπίας με 
εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως για την επίδραση της 
επικείμενης συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης στον 
χαρακτήρα και στο ρόλο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, μέσα από το αρχείο Ελευθερίου Κ. 
Βενιζέλου. 

Καμαρούδης Σταύρος, Ντινοπούλου Στέλλα 
Αρχείο Ηλία Π. Βουτιερίδη: Αναζητώντας ψηφίδες 
ιστορίας. 

Πουγαρίδου Παρασκευή, Ηλιάδου – Τάχου Σοφία 
Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία γύρω από την 
αποκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία: 
Προτάσεις για νέες ερευνητικές κατευθύνσεις 

Η παραδοσιακή μουσική ως παράγων ενίσχυσης 
της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων 
Προσφύγων μετά τη συνθήκη της Λωζάνης. 

Γερούση Ελένη 
Ήρωες και αντιήρωες το 1922:  λογοτεχνικές 
αναπαραστάσεις του τραύματος της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Δημόγλου Αίγλη 
Μικρασιάτες πρόσφυγες στον Βόλο: η συμβολή 
του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. 

Ξυνάδας Εμμανουήλ 
Η συλλογή μουσικών παλαιτύπων της τ. Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (ΑΕΑ) Βελλάς 
Ιωαννίνων. Tα μουσικά βιβλία ως φορείς 
μετάδοσης της ψαλτικής παράδοσης των 
προσφύγων. 

Ορφανίδης Δωρόθεος, Γαβρά Ελένη, Βαμβακίδου 
Ιφιγένεια, Αλτίνη Τατιάνα 
Οθωμανικά κτήρια & μνημείο προσφύγων (1922) 
στην πόλη της Φλώρινας. Ψηφιακά εργαλεία για 
την παρουσίαση, ανάδειξη & διάχυση στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

12.00-12.30 Διάλειμμα - Μπουφές Διάλειμμα – Μπουφές Διάλειμμα - Μπουφές 

Προεδρείο: Κοντογιώργη Ελισάβετ, Μπέτσας Γιάννης Κλάψης Αντώνιος, Γουλής Δημήτριος Ευσταθιάδου Μυροφόρα, Ταναμπάση 
Αναστασία 

12.30-14.30 Ιστορία 

• Ιστορικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

• Συζήτηση 

Ιστορία 

• Διπλωματική, πολιτική και στρατιωτική ιστορία 

• Συμβολή των προσφύγων στην οικονομία και 
στην κοινωνία 

• Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και 
οργανώσεων στο προσφυγικό ζήτημα 

• Οι κοινωνικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

• Συζήτηση 

Πολιτισμός – Μνήμη 

• Προσφυγική πολιτισμική κληρονομιά 

• «Τουρισμός της νοσταλγίας»: ταξίδια στους 
προγονικούς τόπους 

• Συζήτηση 



 Γαλλής Κωνσταντίνος 
«Ήρθες εις την Ελλάδα ως πρόσφυξ ή 
ανταλλάξιμος;»: Ο προσφυγικός πληθυσμός στην 
Ημαθία σύμφωνα με την Απογραφή του 1928. 

Γκαρανάτσιου Δέσποινα, Μπέτσας Γιάννης 
Οι πανεπιστημιακές σπουδές στην τροχιά της 
εθνικής πολιτικής του αλυτρωτισμού και του 
αστικού εκσυγχρονισμού: Οι πρόσφυγες φοιτητές 
από την εκπαιδευτική πολιτική των ευεργετημάτων 
στη θεσμοθέτηση των εισιτηρίων εξετάσεων. 

Γκατζώλη Βαλασία 
Από το Διδασκαλείο της Σμύρνης στο Μαράσλειο 
διδασκαλείο Αθηνών. Η πορεία ενός δασκάλου τα 
πρώτα χρόνια της προσφυγιάς. 

Γουλής Δημήτριος 
Από την Ξηροκρήνη της Πόλης στην Ξηροκρήνη της 
Θεσσαλονίκης. Αποτυπώσεις της εγκατάστασης 
των προσφύγων μέσα από το αρχειακό υλικό ενός 
σχολείου (1926-1940). 

Διάφα - Καμπουρίδου Βασιλική 
Διεκδικήσεις κυριότητας επί ανταλλαξίμων 
ακινήτων στη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη-Γρεβενά 
(1937). 

Κηπουροπούλου Ευμορφία, Ηλιάδου – Τάχου 
Σοφία 
Μια ερευνητική πρόταση για τη θεώρηση της 
αποκατάστασης των προσφύγων ως εργαλείου 
εθνικής ομογενοποίησης στη Μακεδονία: ο ρόλος 
της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. 

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία 
Ο ρόλος των μετανοεμβριανών  κυβερνήσεων στο 
Μικρασιατικό Ζήτημα, μέσα από την οπτική του 
τύπου των Φιλελευθέρων (1920-1922). 

Δεσύπρη Ευαγγελία 
Η δραστηριότητα του ασφαλιστικού κλάδου στην 
Ελλάδα, μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
(1923-1939). Ο ρόλος των ασφαλιστικών Εταιριών 
στο προσφυγικό ζήτημα και η συμβολή των 
Μικρασιατών προσφύγων στην εξέλιξη της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 

Διαμάντης Θεόφιλος 
Η συνεισφορά των προσφύγων του 1922 στη 
μεσοπολεμική καπιταλιστική οικονομία και η 
χρησιμοποίηση ομάδων τους ως απεργοσπαστικού 
μηχανισμού. 

Σαλίμπα Ζιζή 
Η συμβολή των προσφύγων στη βιομηχανία και 
στη βιοτεχνία: αγγειοπλαστική και ταπητουργία. 

Χριστοδούλου Λουκάς 
Η ζωή των προσφύγων στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς της Αθήνας μέσα από δημοσιεύματα 
των εφημερίδων. 

Φίλιου Βασιλική 
Το έργο της Κοινωνίας των Εθνών για την 
εγκατάσταση των προσφύγων στη Θράκη του 
Μεσοπολέμου (1922-1923). 

Πουγαρίδης Στέφανος 
Πρόσφυγες και επιδημίες: πολιτικές ανάσχεσης 
μιας προδιαγραφόμενης επιδημικής κρίσης στην 
Ελλάδα το φθινόπωρο του 1922. 

Παπάζης Δημήτριος 
Η πληθυσμιακή σύσταση της ενορίας του αγίου 
Νικολάου (Αρετσού Καλαμαριάς) με βάση 
ανέκδοτο αρχειακό υλικό (1926-1935). 

Ταναμπάση Αναστασία 
«Εδώ στη Νάουσα οι πρόσφυγες έφεραν τον 
Όμηρο» : Η Βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης του 
Πόντου, ένα λίκνο πολιτισμού. 

Τραϊανού Παντελεήμων 
Το προσφυγικό φαινόμενο και η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά. 

Τσατσούλη Πηνελόπη  
Μουσεία προσφυγικού ελληνισμού (1922-2022). 

Τσιρέβελος Νικόλαος 
Θρησκευτικότητα και συλλογική ταυτότητα. Τα 
λατρευτικά αντικείμενα και τα εκκλησιαστικά 
κειμήλια των προσφύγων στις περιοχές της 
Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη 
Συνθήκη της Λωζάννης ως στοιχεία συλλογικού 
αυτοπροσδιορισμού και κοινωνικής ένταξης. 

Ευσταθιάδου Μυροφόρα 
Προσωπική και ιστορική νοσταλγία στα 
προσκυνηματικά ταξίδια στον Πόντο. 

 

14.30-15.00 Διάλειμμα - Μπουφές Διάλειμμα – Μπουφές Διάλειμμα - Μπουφές 

Προεδρείο: Βλασίδης Βλάσης, Κωτσόπουλος Σοφοκλής Πουγαρίδης Στέφανος,  Βοσκοπούλου Χρυσούλα Κουρεμένου Ειρήνη, Ιωαννίδου Ελένη 

15.00-17.00 Ιστορία 

• Ιστορικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

Εκπαίδευση 

• Διδακτικές προσεγγίσεις τυπικής και μη τυπικής 
μάθησης 

Πολιτισμός – Μνήμη 

• Η διαγενεακή προσφυγική μνήμη και εμπειρία 

• Συζήτηση 



• Συζήτηση • Προσφυγική ιστορία και μνήμη στα 
προγράμματα σπουδών και στα σχολικά 
εγχειρίδια 

• Συζήτηση 

 Ιωαννίδης Στυλιανός 
Οι «ανώμαλες» δικαιοπραξίες στην περιοχή της 
Φλώρινας μέσα από το αρχείο του Ειρηνοδικείου 
Φλώρινας, 1923-1929. 

Καπετανίδου Ελένη 
Ο προσφυγικός εποικισμός του Κερατσινίου: 
συνθήκες εγκατάστασης και πολιτικές 
αποκατάστασης «εις την απόκεντρον αυτήν γωνίαν 
του Πειραιώς». 

Κασκαμανίδης Ιωάννης 
Οι πρόσφυγες του 1922 στη Φλώρινα: 
ανθρωπογεωγραφία και δημογραφία προέλευσης 
και εγκατάστασης. 

Κολιαδήμου Αγνή 
Πρόσφυγες στους Δήμους Σκύδρας και Αλμωπίας: 
Ανθρωπογεωγραφία και προβλήματα 
εγκατάστασης (1922-1940). 

Κωτσόπουλος Σοφοκλής 
Τα πρόσωπα και η πολιτική διάσταση της 
αποκατάστασης των προσφύγων στην πόλη της 
Φλώρινας. 

Μανδυλαρά Άννα 
Στέγαση και ο κατασκευαστικός τομέας κατά την 
αστική αποκατάσταση των προσφύγων. 

Ανδρίκου Ασημίνα 
Η διαχείριση του προσφυγικού τραύματος στη 
σχολική τάξη μέσω εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων: Η περίπτωση της Αλμωπίας. 

Βελεγράκη Άννα  
Η προφορική μαρτυρία ως πηγή ιστορίας για τη 
διδασκαλία της μικρασιατικής καταστροφής στη 
γενική εκπαίδευση. 

Βλαχάκη Μαρία 
Από την τοπική στη γενική ιστορία: εκπαιδευτικές 
δράσεις πολυπρισματικής και αειφορικής 
διαχείρισης της προσφυγικής μνήμης. 

Γεράσης Νικόλαος 
Διδακτικό Σενάριο: Τόποι και ιστορικές μνήμες 
προσφύγων στον οδωνυμικό χάρτη της Φλώρινας. 

Γερογιάννη Αδαμαντία 
Η διδασκαλία της Μικρασιατικής Καταστροφής: 
κατανόηση της ιστορικής έννοιας της 
σημαντικότητας μέσα από τη χρήση πηγών. 

Γκόρα Ελένη 
«Σε ποιο χώμα να ριζώσεις…»: Ένα διδακτικό 
σενάριο Βιωματικού Εργαστηρίου Δημιουργικής 
Γραφής για ενήλικες. 

Γατσωτής Παναγιώτης 
Προσεγγίσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής και 
της προσφυγιάς με βάση το πρόγραμμα σπουδών 
Ιστορίας του 2022 για το Δημοτικό σχολείο. 

Γαβριηλίδης Σταύρος-Ιάσων 
Ιστορία και μνήμη: Τo «αντάρτικο σωτηρίας» και η 
προσφυγιά μέσα από προφορικές μαρτυρίες στην 
περιοχή της Κοζάνης. 

Ιωαννίδου Ελένη, Καπέτη Σοφία 
«Σε σένα που άπλωσες το στοργικό σου χέρι...». Η 
σωτηρία των παιδιών της Θεσσαλονίκης από τα 
προσφυγικά χωριά της Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας στη διάρκεια της Κατοχής (1942-44). 

Κασκαμανίδης Ιωάννης 
«Ακόμα ψήνεται και βράζει εκείνος ο τσορμπάς»: 
Από την κριτική των αφηγήσεων για το 1922 στην 
ψηφιακή αφήγηση. 

Κουρεμένου Ειρήνη, Τασσοπούλου Χριστίνα, 
Βογλίδης Νικόλαος 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η έλευση και 
εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη 
Φλώρινα: αναπαράσταση του βιώματος μέσα από 
μία ταινία μικρού μήκους». 

Σαρηγιαννίδου Ελισάβετ 
Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής: 
από το τραύμα στη μνήμη και την ενσωμάτωση 
100 χρόνια μετά. 

Χαριτίδου Γεωργία 
Πόντιοι πρόσφυγες και εκπαίδευση: μαρτυρίες. 

17.00-17.30 Διάλειμμα - Μπουφές Διάλειμμα – Μπουφές Διάλειμμα - Μπουφές 

Προεδρείο: Παπαπολυβίου Πέτρος – Ιωαννίδης Στυλιανός  Κόκκινος Γιώργος, Κασβίκης Κώστας Κυριακίδης Θεοδόσιος 

17.30-19.30 Ιστορία 

• Ιστορικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

Εκπαίδευση 

• Διδακτικές προσεγγίσεις τυπικής και μη τυπικής 
μάθησης 

Πολιτισμός – Μνήμη 

• Γενοκτονίες των Ελλήνων της Ανατολής 

https://www.learn4change.gr/archives/6213


• Συζήτηση • Επετειακές εκδηλώσεις 

• Η διδασκαλία των τραυματικών γεγονότων 

• Συζήτηση 

• Πρόσφυγες και προσφυγικές γενιές: ταυτότητες 
και ετερότητες 

• Προσφυγική πολιτισμική κληρονομιά 

• Συζήτηση 

 Μαραντζίδης Νίκος, Μιχαήλ Γεωργία 
«Δήμος Θεσσαλονικέων»: Ο ρόλος του στην 
καταγραφή - πολιτογράφηση των ελληνικής 
καταγωγής προσφύγων μεταξύ 1922 – 1926. Η 
συμβολή του στη φροντίδα, την περίθαλψή τους 
και οργάνωση της ζωής τους, στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς. 

Μπαχάρας Δημήτρης 
Πρόσφυγες, δικτατορίες και δημοκρατία τα πρώτα 
χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. 

Ορφανός Γεώργιος 
Δυο φορές προσφυγιά. Ο σεισμός της 22ας 
Απριλίου 1928 και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες της 
Κορινθίας. 

Παπαπολυβίου Πέτρος 
Όψεις της εγκατάστασης και αποκατάστασης των 
Μικρασιατών προσφύγων του 1921-1922 στην 
Κύπρο. 

Ποντίκας Απόστολος 
Μελετώντας, ιστορικά, τους κοινωνικούς θεσμούς 
του ελληνικού κράτους, για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αναγκών  των προσφύγων. 

Πυρινός Δημήτριος 
Πρόσφυγες μαθητές στη Βέροια 1923-1929. 

Ζησιοπούλου Βασιλική 
Εκπαιδευτικό σενάριο βασισμένο σε απόσπασμα 
του μυθιστορήματος της Διδώς Σωτηρίου «Οι 
νεκροί περιμένουν» στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ 
Γυμνασίου με τίτλο «Ταξίδι χωρίς επιστροφή» 

Νικολάου Αρχοντούλα 
Η Μικρασιατική καταστροφή. 

Παπαγιάννη Βάλια 
Νέα Σμύρνη – Δουργούτι: Δύο προσφυγικές 
γειτονιές,  η μία δίπλα στην άλλη. Μια διδακτική 
πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σαρβάνης Γρηγόριος 
Διδακτική προσέγγιση της Μικρασιατικής 
Καταστροφής στα  πλαίσια του γλωσσικού 
μαθήματος της Στ΄ Δημοτικού. 

Σισμανίδης Ιωάννης, Μπουνόβας Ιωάννης 
Σχολικές δράσεις και προσφυγική μνήμη: Από το 
Ματωμένα Χώματα στην τοπική ιστορία. 

Καραμανώλη Ελένη  
Η ιστορικοποιημένη ενσωμάτωση του τραυματικού 
παρελθόντος στο παρόν 

Κασβίκης Κώστας 
Το προσφυγικό ζήτημα στην ιστορική εκπαίδευση: 
η οπτική των υποψήφιων δασκάλων. 

Κυριακίδης Θεοδόσιος 
Πολυπλοκότητες και ερμηνείες της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Ανατολής στη δημόσια σφαίρα. 

Παπαχατζίδου Σταυρούλα 
Ο Σύλλογος «Ελληνομουσείον Αίνου»: Προσφυγιά 
και Συλλογική Μνήμη. 

Γκαλινίκη Στυλιάνα  
Από τα Κουβούκλια της Μ. Ασίας στις Η.Π.Α. και 
την Ελλάδα: διασπορά της μνήμης και επιτελέσεις 
φαντασιακής παλινόστησης από τους απογόνους 
τρίτης και τέταρτης γενιάς. 

Κοτσίδου Ελένη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Υποχρέωση 
στη μνήμη ή υποχρέωση στη λήθη; 

Ταλαμπίρης Κωνσταντίνος 
Η προσφυγική ταυτότητα των μαθητών και 
μαθητριών της πόλης του Κιλκίς, 100 χρόνια μετά 
τη συνθήκη της Λωζάνης. 

Τραϊανού Παντελήμων 
Το προσφυγικό φαινόμενο και η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά. 

20.00-21.00 Χορευτικό Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας 
Χορωδία Συλλόγου Μικρασιατών Κιουταχειωτών 
Φλώρινας 

  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 
Χώρος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 1η ΑΙΘΟΥΣΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 2η ΑΙΘΟΥΣΑ 

Προεδρείο: Δορδανάς Στράτος – Μπουνόβας Γιάννης Ενεπεκίδου Άννα – Ταναμπάση Αναστασία Σαλβάνου Αιμιλία 



10.00-12.00 Ιστορία 

• Πρόσφυγες και γηγενείς 

• Προσφυγικό ζήτημα και μουσουλμάνοι 
πρόσφυγες 

• Προσφυγικοί πληθυσμοί: δημόσια υγεία και 
προνοιακές πολιτικές 

• Συζήτηση 

Εκπαίδευση 

• Μουσεία, εκθέσεις και συλλογές για τους 
πρόσφυγες 

• Συζήτηση 

Πολιτισμός - Μνήμη 

• Δημόσια Ιστορία και προσφυγική μνήμη 

• Συζήτηση 

 Δορδανάς Στράτος 
«Δια την Κυβέρνησιν όλοι είναι Έλληνες, 
ανεξαρτήτως φρονημάτων»: Πρόσφυγες και 
γηγενείς κατά τη μεταξική περίοδο (1936-1941). 

Πολατίδης Κλεάνθης 
Περιπτώσεις «ανοιχτής σύγκρουσης» γηγενών και 
προσφύγων λόγω κτηματικών διαφορών στη 
Δυτική Μακεδονία. 

Γιαννουκάκου Αικατερίνη, Μακρή Αρετή 
Η έξοδος των μουσουλμανικών πληθυσμών από 
την Μακεδονία βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Γκλαβίνας Ιωάννης 
Προσφυγικές ροές και πληθυσμιακές μετακινήσεις 
των  μουσουλμάνων της Μακεδονίας από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους έως την εφαρμογή της 
Σύμβασης Ανταλλαγής της Λωζάννης (1912 – 
1924). 

Παπανδρέου Ζέτα 
Μουσουλμάνοι πρόσφυγες και τραυματική μνήμη. 

Μακρής Αλέξανδρος 
Ο ψυχικός αντίκτυπος της Μικρασιατικής 
Καταστροφής: Πρόσφυγες στο Δρομοκαΐτειο. 

Ενεπεκίδου Άννα 
Αναζητώντας «Το Δικό μου ΄22». Μια εκπαιδευτική 
δράση για μια συμμετοχική έκθεση. 

Παζαρλή Μαρία, Πλούτογλου Νόπη, Παυλίδου 
Σοφία, Δανιήλ Ελπίδα 
«Ιστορίες του προσφυγικού ελληνισμού μέσα από 
τους χάρτες». Εκπαιδευτικές δράσεις του Αρχείου 
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς. 

Παπαχατζίδου Σταυρούλα 
Υλοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
μουσεία: «Μια βαλίτσα με αναμνήσεις, γεύσεις και 
αρώματα της προσφυγιάς». 

Πουλιάσης Ευστάθιος 
Η ψηφιακή έκθεση «Από την Ιωνία στο Ιόνιο: 
Πρόσφυγες στην Κέρκυρα μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή» και η αξιοποίησή της στην 
εκπαίδευση. 

Τραϊανού Παντελεήμων 
«Μικρά Ασία». Η διαφύλαξη και ανάδειξη της 
συλλογικής μνήμης. 

Χονδρού Λαμπρινή 
«Μελετώντας το παρελθόν, κατανοώντας το 
παρόν». Το Προσφυγικό Ζήτημα στη διδακτική 
πράξη. 

Απατσίδης Θεμιστοκλής 
Προσφυγικοί σύλλογοι και προσφυγική μνήμη: η 
περίπτωση της Πτολεμαΐδας. 

Κασιμάτης Μανόλης 
Οπτική καταγραφή της αποκατάστασης 
προσφύγων. Η περίπτωση του Φωτογράφου 
Κινηματογραφιστή Joseph Hepp. 

Πασχαλίδου Ελένη 
Οι νεκροί του μικρασιατικού μετώπου: Μια πρώτη 
προσέγγιση. 

Σαλβάνου Αιμιλία 
Οι διαδρομές της μνήμης του 1922 στη διάρκεια 
ενός αιώνα . 

Σαρηγιαννίδου Ελισάβετ 
Όψεις της κοινωνικής ζωής του προσφυγικού 
ελληνισμού: το παράδειγμα της σωματειακής 
οργάνωσης των αστών προσφύγων στη Βέροια του 
Μεσοπολέμου. 

Τσιρώνης Θεοδόσης 
«Συναρίθμησις τοις Αγίοις των επισκόπων 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κυδωνιών, 
Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, 
Ευθυμίου Ζήλων και των συν αυτοίς κληρικών και 
λαϊκών»: Η εκκλησιαστική μνήμη της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και η υπ’ αριθμ. 
2556/1993 εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 

12.00-12.30 Διάλειμμα - Μπουφές Διάλειμμα – Μπουφές Διάλειμμα - Μπουφές 

Προεδρείο: Γκλαβίνας Ιωάννης – Αρώνη Χαρίκλεια Καραφύλλης Αθανάσιος, Φούκας Βασίλης Βακάλη Άννα, Λιάζος Νικόλαος 

12.30-14.30 Ιστορία Εκπαίδευση Πολιτισμός – Μνήμη 



• Οι διεθνείς διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

• Οι κοινωνικές διαστάσεις του προσφυγικού 
ζητήματος 

• Το πείραμα της υποχρεωτικής ανταλλαγής, ο 
ρόλος της Κ.Τ.Ε., ανθρωπιστική κρίση. 

• Προσφυγικοί πληθυσμοί και ιδεολογία, 
εκλογικές συμπεριφορές, πολιτική 
εκπροσώπηση. 

• Συζήτηση 

• Η ελληνική εκπαίδευση πριν και μετά τη 
Λωζάνη 

• Προσφυγική ιστορία και μνήμη στα 
προγράμματα σπουδών και στα σχολικά 
εγχειρίδια 

• Μουσεία, εκθέσεις και συλλογές για τους 
πρόσφυγες 

• Η προσφυγική μνήμη και οι αναπαραστάσεις 
της στη Λογοτεχνία 

• Συζήτηση 

• Η προσφυγική μνήμη και οι αναπαραστάσεις 
της στη Λογοτεχνία 

• Συζήτηση 

 Κουσκουλής Διονύσιος 
Τα γερμανικά συμφέροντα στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία: η στάση της γερμανικής πολιτικής 
και του Γερμανικού Τύπου απέναντι στη 
Μικρασιατική καταστροφή. 

Σπυριδωνίδης Ηλίας  
Το προσφυγικό ζήτημα από τη Μικρασιατική 
καταστροφή στη Συνθήκη της Λωζάνης σε 
δημοσιεύματα της Gazzetta di Venezia. 

Βοσκοπούλου Χρυσούλα 
Γυναίκες, χήρες, ορφανά στη Φλώρινα μέσα από 
το αρχείο του Συλλόγου Μικρασιατών Φλώρινας. 

Νικολαΐδου Παναγιώτα 
Φιλανθρωπική δράση στη Θεσσαλονίκη του 
Μεσοπολέμου – Το παράδειγμα της Μέριμνας 
Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης. 

Αρώνη Χαρίκλεια 
Υποχρεωτική Ανταλλαγή των Πληθυσμών και 
Κοινωνία των Εθνών: Πειραματισμοί του 
Μεσοπολέμου. 

Τεγόπουλος Σάββας 
Στο κυνήγι της προσφυγικής ψήφου: Ο 
βενιζελισμός καρπώνεται και ο αντιβενιζελισμός 
διεκδικεί. Η περίπτωση των εκλογών του 1926 και 
του 1933. 

Μαζαράκη Γαβριέλα, Χατζηπαντελής Θεόδωρος 

Καραφύλλης Αθανάσιος 
Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας 
στη Δυτική Θράκη μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης: 
Μια κριτική θεώρηση 100 χρόνια μετά. 

Κουσαρίδης Κωνσταντίνος 
Η εκπαίδευση της ελληνορθόδοξης κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης πριν και μετά τη Συνθήκη της 
Λωζάνης: μια σύγκριση. 

Φούκας Βασίλης 
Μνήμες από την σχολική εκπαίδευση των 
προσφύγων του 1922: Ο ‘λόγος’ των μαθητών και 
των μαθητριών. 

Σκυθιώτης Πέτρος, Ανδρέου Αντρέας 
Πώς καταγράφηκε η Μικρασιατική Εκστρατεία στα 
ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας από την 
χούντα (1967) μέχρι σήμερα (2022): ερμηνευτικά 
σχήματα, ιδεολογικές κατευθύνσεις και ο 
μετασχηματισμός τους. 

Τσερμεντσέλη Μαρία, Παληκίδης Άγγελος 
Ο προσφυγικός ελληνισμός της Θράκης στα 
σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. 

Μπάτης Απόστολος 
«Την πατρίδα μ’ έχασα.» 

Αντωνιάδου Ολυμπία  
 Σπαράγματα ξεριζωμού και νοσταλγία του 
προγονικού τόπου σε λογοτεχνικές 
αναπαραστάσεις δεύτερης ή τρίτης γενιάς 
προσφύγων. 

Βακάλη Άννα 
Ο Γιώργος Σεφέρης της Μικράς Ασίας. 

Γαλάνης Βαγγέλης 
Η «αναπαράσταση» της προσφυγικής τραυματικής 
μνήμης ως διεργασία «εξημέρωσης». Από την 
«Ιστορία ενός αιχμαλώτου» του Στρατή Δούκα στο 
«Γκιακ» του Δημοσθένη Παπαμάρκου. 

Γιαννούδης Θάνος  
Μνήμη και καταλλαγή: η προσφυγιά στο 
στιχουργικό έργο των Μάνου Ελευθερίου και 
Πυθαγόρα Παπασταματίου. 

Κουτρουμπά Ειρήνη 
Το σμυρναϊκό ιδίωμα στο λογοτεχνικό έργο του 
Κοσμά Πολίτη, Στου Χατζηφράγκου: μια 
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. 

Λιάζος Νικόλαος 
Οι πρόσφυγες κατά την ανταλλαγή 
πληθυσμών στην τουρκική λογοτεχνία. 

Μητσοπούλου Αναστασία 
Η ανανέωση της θεματολογίας της Καταστροφής 
του 1922 και της προσφυγιάς που ακολούθησε 



Η εκλογική συμπεριφορά των προσφύγων στην 
εκλογική περιφέρεια Φλώρινας κατά τον 
Μεσοπόλεμο. 

στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Η 
περίπτωση του Νίκου Θέμελη. 

14.30-15.00 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 
 

  

 Βλασίδης Βλάσης 
Ζάικος Νικόλαος 
Ηλιάδου-Τάχου Σοφία 
Κιμουρτζής Παναγιώτης 

  

 

  



 

 


