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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
CONFERENCE PROGRAMME 

 
Παλασκειή, 26 ϐαλτίξι 2021 

Friday, 26th March 2021 
 

17:00-17:25 Φαυλετυσμξί / Welcoming speeches 

 
Φώτης Φανυάδης, Ϛλόεδλξς Ϗιμείνξι ϕέωχης Ϛξνϊίκν 
ϗάξιωας – Ϗθνϋκής ύϋβλϋξθήκης όλγιλξιπόλεκς 
 

 
ϖηϊλξπξλίϊης ύελξίας, ϗαξύωης καϋ ϔαμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμκν 
 

 
λ. ύκάννης Φλισξιλάκης, ώενϋκός ώλαμμαϊέας 
όπόδημξι Ϗλληνϋωμξύ καϋ Ϝημόωϋας Ϝϋπλκμαϊίας, ΥϚ.ϏϘ. 
 

 
φπόστξλξς χεσιλόπξιλξς, Υφιπξιλγός ϙϋκξνξμϋκών 
 

 
Τάσξς ϐπαλτζώκας, ύξιλειϊής ϑμαθίας 
 

 
Ϗάζαλξς Τσαβδαλίδης, ύξιλειϊής ϑμαθίας 
 

 
Φλόσκ ώαλασαλλίδξι, ύξιλειϊής ϑμαθίας 
 

 
ώκνσταντίνξς ώαλαϊτζίδης, όνϊϋπελϋφελεϋάλχης ϑμαθίας 
 

 
ϑυκόλας ώαλανυκόλας, Ϝήμαλχξς ϑ.Ϛ. ϗάξιωας 
 

17:25-17:30 Έναλμη ελγασυών / Opening remarks 

λ. όεξδόσυξς ώιλυακίδης, Ϛλόεδλξς Ϗπϋωϊημξνϋκής καϋ 
ϙλγανκϊϋκής Ϗπϋϊλξπής ϝινεδλίξι, Ϗπϋωϊημξνϋκός 
ωινελγάϊης ϊης Έδλας Ϛξνϊϋακών ϝπξιδών ό.Ϛ.ϒ. 

 

1η ΣΥϑωΡύφ | 1st SESSION 

 
ωνότητα: ύστξλία (17:30-18:30) 

Πλξεδλία / Chair: ψυώλγξς Ϗισσαλίδης,  
Ϛλόεδλξς Ϗιμείνξι ϕέωχης ϒεωωαλξνίκης 
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17:30-17:45 Στάθης Πελαγίδης, ϙμόϊϋμξς ϔαθηγηϊής Ϛανεπϋωϊημίξι 
Ϝιϊϋκής ϖακεδξνίας 

ϙ ιψηλός αωϊϋκός πξλϋϊϋωμός ϊκν Ϗλλήνκν ϊης 
Τλαπεζξύνϊας πλξ ϊξι μελϋζκμξύ (1923) 
 

17:45-18:00 Πέτλξς ϐεχτίδης, όλχαϋξλόγξς ϖξιωείξι ύιζανϊϋνξύ 
Ϛξλϋϊϋωμξύ 

ϝιμβξλή ωϊην εκπαϋδειϊϋκή ϋωϊξλία ϊξι Ϛόνϊξι. ϙϋ 
μαλϊιλίες ϊκν εφημελίδκν ϊης ϔκνωϊανϊϋνξύπξλης 
 

18:00-18:15 ωιδξμία ώαλπατσυνίδξι, ϗξμϋκός, όλχαϋξλόγξς, 
ϖξιωεϋξλόγξς 

Ϛλξωφιγϋκά κεϋμήλϋα: η έννξϋα, ξ λόλξς καϋ η ωημαωία ϊξις 
ωήμελα καϋ ωϊξ μέλλξν 
 

18:15-18:30 ώιλυάκξς Φατζηκιλυακίδης, Ϗπίκξιλξς ϔαθηγηϊής Έδλας 
Ϛξνϊϋακών ϝπξιδών ό.Ϛ.ϒ. 

ϙϋ Ϛξνϊϋακές ϝπξιδές ωϊξ όλϋωϊξϊέλεϋξ Ϛανεπϋωϊήμϋξ 
ϒεωωαλξνίκης. ϓωϊξλϋκή αναδλξμή, όπξλξγϋωμός καϋ 
Ϛλξξπϊϋκές 
 

18:30-18:45 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: όλησκεία (18:45-19:45) 
Πλξεδλία / Chair: ψεώλγυξς Ολδξιλίδης, ϔαθηγηϊής ύιζανϊϋνής ϖξιωϋκής, 

Ϛλκϊξψάλϊης, Άλχκν ϖαΧωϊκλ  ϊης όγίας ϊξι Φλϋωϊξύ ϖεγάλης Ϗκκληωίας 
 

18:45-19:00 Παντελεήμκν ώαλπακίδης, ϖηϊλξπξλίϊης ύελξίας, 
ϗαξύωης καϋ ϔαμπανίας 

Ϛαϋδεία καϋ Ϗλειθελία 
 

19:00-19:15 ϐιλξφόλα ωισταθυάδξι, Ϝλ. ϕαξγλαφίας 

Φλϋωϊϋανξί καϋ ϖξιωξιλμάνξϋ ωϊην ειλύϊελη πελϋφέλεϋα 
Τλαπεζξύνϊας: ϕαϊκή λαϊλεία, κξϋνές πλακϊϋκές, ένϊεχνξς 
λαϊκός λόγξς 
 

19:15-19:30 Φώτης ώξιτσξιπυάς, Ϝλ. ϓωϊξλίας ό.Ϛ.ϒ., ϊ. ϝχξλϋκός 
ϝύμβξιλξς, ϝινϊαμϋξύχξς εκπαϋδειϊϋκός 

ϙ μηϊλξπξλίϊης Φαλδίας ώελβάωϋξς ϝξιμελίδης 
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19:30-19:45 ψεώλγυξς Τανυμανίδης, Ϛλόεδλξς ϝκμαϊείξι καϋ 
ϓδλύμαϊξς «Ϛαναγία ϝξιμελά» 

«Ϛαναγία ϝξιμελά»: 70 χλόνϋα ελλαδϋκής παλξιωίας καϋ 
πλξωφξλάς 
 

19:45-20:00 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: ψενξκτξνία (20:00-21:00) 
Πλξεδλία / Chair: λ. χασίλευξς ϐεϊχανετσίδης, JCD,  

ϖέλξς Ϝϋεθνξύς Ϗνώωεκς ϖελέϊης ώενξκϊξνϋών 
 

20:00-20:15 Tessa Hofmann, ϝιγγλαφέας, όνεμάλϊηϊη ελεινηϊής 

ϑ γενξκϊξνία ενανϊίκν ϊκν ϙθκμανών Ϗλλήνκν [The 
Genocide against the Ottoman Greeks] 
 

20:15-20:30 Sait Çetinoğlu, ϝιγγλαφέας 

ϑ εμπξλϋκή ζκή ϊης ϔελαωξύνϊας καϊά ϊη δϋάλκεϋα ϊης 
ώενξκϊξνίας καϋ η εμόνϊκωη ϊκν Φλϋωϊϋανών (Ϗλλήνκν καϋ 
όλμενίκν). ϙϋ μεϊαφξλές κεφαλαίκν καϋ ξ παλάγξνϊας 
Τξπάλ ϙωμάν [The extermination of Christians (Greeks and 
Armenians) in the commercial life of Giresun. Capital 
transfer and the factor of Topal Osman during the 
Genocide Process] 
 

20:30-20:45 ημήτλυξς ώξύλτης, Υπξψήφϋξς Ϝλ. ϗξμϋκής ϝχξλής 
ό.Ϛ.ϒ., Ϗλεινηϊϋκός ϝινελγάϊης καϋ Ϝϋαλέκϊης Ϝϋεθνξύς 
Ϝϋκαίξι ϗξμϋκής ϝχξλής Ϛανεπϋωϊημίξι ϕεικκωίας ϔύπλξι 

ϐηϊήμαϊα δϋαχλξνϋκξύ δϋκαίξι καϊά ϊξν ξλϋωμό ϊξι 
εγκλήμαϊξς ϊης γενξκϊξνίας 
 

20:45-21:00 ϐανξύσξς ϐαλαγκξιδάκης, ϔαθηγηϊής ϝιγκλϋϊϋκής 
ϔξϋνκνϋξλξγίας ϊξι Ϛξλϋϊϋωμξύ 

ϑ ωιγκλϋϊϋκή ανάλιωη ϊξι πξλϋϊϋωμϋκξύ ϊλαύμαϊξς καϋ η 
ξλγάνκωη ϊης επϋωϊημξνϋκής ϊης έλεινας 
 

21:00-21:15 Σιζήτηση / Discussion 
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Σάββατξ, 27 ϐαλτίξι 2021 
Saturday, 27th March 2021 

 

2η ΣΥϑωΡύφ | 2nd SESSION 

 
ωνότητα: υάλεκτξς (10:00-11:00) 

Πλξεδλία / Chair: ώκνσταντίνξς φνθόπξιλξς, Ϗκπαϋδειϊϋκός, Ϝϋειθινϊής 67ξι 
Ϝ.ϝ. ϒεωωαλξνίκης, ϖέλξς ωϊξ Ϝ.ϝ. ϊης Ϗιμείνξι ϕέωχης ϒεωωαλξνίκης  

 
10:00-10:15 Vahit Tursun, Ϗλεινηϊής, ϝιγγλαφέας 

ϑ Ϛξνϊϋακή γλώωωα πξι χάνεϊαϋ… 
 

10:15-10:30 φλχξντξύλα ώκνσταντυνίδξι, Φϋλόλξγξς,  
M.ed. Ϝϋδακϊϋκής ϊης ώλώωωας καϋ ϊης ϕξγξϊεχνίας, 
Ϛϋωϊξπξϋημένη εκπαϋδεύϊλϋα πξνϊϋακής δϋαλέκϊξι 

ϑ λξγξϊεχνία ωϊην πξνϊϋακή δϋάλεκϊξ καϋ η ωημαωία ϊης γϋα 
ϊη δϋαϊήληωη καϋ ϊη δϋδαωκαλία ϊης πξνϊϋακής δϋαλέκϊξι 
 

10:30-10:45 φναστασία ϐαχαυλίδξι, Φϋλόλξγξς, ώλκωωξλόγξς, 
Ϝϋαπϋωϊειμένη εκπαϋδεύϊλϋα πξνϊϋακής δϋαλέκϊξι 

Ϛξνϊϋακή δϋάλεκϊξς: γλκωωϋκές πλακϊϋκές καϋ γλκωωϋκή 
πξλϋϊϋκή 
 

10:45-11:00 ϋλίας Πετλόπξιλξς, όναπληλκϊής ϔαθηγηϊής Ϝ.Ϛ.ϒ. 

ϑ πξνϊϋακή δϋάλεκϊξς καϋ ξϋ πλξξπϊϋκές δϋάωκωής ϊης ωϊξν 
21ξ αϋ. 
 

11:00-11:15 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: Ϗαξγλαφία (11:15-12:30) 
Πλξεδλία / Chair: λ. φυκατελίνη Πξλιμέλξι-ώαμηλάκη, ϙμόϊ. Eλεινήϊλϋα, 
ϊ. Ϝϋειθύνϊλϋα ϊξι ϔένϊλξι Ϗλεύνης ϊης Ϗλληνϋκής ϕαξγλαφίας ϊης όκαδημίας 
όθηνών, ϖέλξς ϊης Ϗθνϋκής Ϗπϋϊλξπής Ϗλλάδα 2021, Ϛλόεδλξς ϊης Ϗπϋϊλξπής 

Φεϋλξϊεχνίας ϊξι Υπξιλγείξι όνάπϊιμης 
 

11:15-11:30 χασίλης φσβεστάς, Φξλξδϋδάωκαλξς, Ϗκπλόωκπξς ϊης 
ϕ.Ϗ.Ϗ.Ϝ.Ϗ.Ϛ. «ϑλϋξείδεϋα» 

ϑ παλαδξωϋακή πάλη, κς μέλξς ϊκν ϊελεϊξιλγϋκών 
δλώμενκν ωϊξν Ϛόνϊξ 
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11:30-11:45 Φλυστόφξλξς Φλυστξφξλίδης, ϝιγγλαφέας 

Τα ϔαλανϊόφκϊα ωϊξν Ϛόνϊξ 
 

11:45-12:00 ήμητλα ψυάγκξγλξι, φγξλίτσα Τζήμα, ϗηπϋαγκγξί 

Τα δημξϊϋκά ακλϋϊϋκά ϊλαγξύδϋα ϊξι Ϛόνϊξι ωϊξ 
ϗηπϋαγκγείξ 
 

12:00-12:15 όκμάς Σαββίδης, ϔαθηγηϊής ό.Ϛ.ϒ. 

Τξ βξϊανϋκό κεφάλαϋξ ϊξι Ϛόνϊξι 
 

12:15-12:30 Ϗένα ώαλπίδξι, όλχαϋξλόγξς, Έφξλξς ϊξι ϖξιωείξι ϊης 
Ϗπϋϊλξπής Ϛξνϊϋακών ϖελεϊών 

Τξ «ϓωϊξλϋκό - ϕαξγλαφϋκό ϖξιωείξ Ϛξνϊϋακξύ 
Ϗλληνϋωμξύ» ϊης Ϗπϋϊλξπής Ϛξνϊϋακών ϖελεϊών 
 

12:30-12:45 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: όέατλξ καυ πξίηση (12:45-13:45) 
Πλξεδλία / Chair: ϐανξύσξς ϐανξισάκης, ϝκηνξθέϊης 

 
12:45-13:00 ϐαλία Πλξκξπίδξι, Ϗκπαϋδειϊϋκός, ϝιγγλαφέας, Med. 

Ϗπϋωϊήμες όγκγής καϋ ϗέες Τεχνξλξγίες, Ϗϋδϋκής 
Ϗκπαίδειωης 

ϙϋ έννξϋες «αιϊξπλξωδϋξλϋωμξύ» ϊκν Ϗλλήνκν ϊξι Ϛόνϊξι -
Έλλην, ϛκμαίξς, Φλϋωϊϋανός- ωϊα ακλϋϊϋκά καϋ ϋωϊξλϋκά 
πξνϊϋακά δημξϊϋκά ϊλαγξύδϋα 
 

13:00-13:15 Παύλξς Τσακαλίδης, Ϝλ. ϖξιωϋκής, ϖαέωϊλξς χξλκδίας, 
ϝινθέϊης 

ϑ μξιωϋκή ωϊξ πξνϊϋακό θέαϊλξ 
 

13:15-13:30 ημήτλης Πυπελίδης, ϒεαϊλϋκός ωιγγλαφέας, 
Ϝημξωϋξγλάφξς, ϕιλάλης 

ώϋαϊί αμίζεϋ να αωχξλξύμαωϊε με ϊξ πξνϊϋακό θέαϊλξ ωήμελα 
 

13:30-13:45 ύελξκλής ϐυχαηλίδης, ϑθξπξϋός 

Ταμίδϋα ωϊξν ϋωϊξλϋκό Ϛόνϊξ 
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13:45-14:00 Σιζήτηση / Discussion 

 

3η ΣΥϑωΡύφ | 3rd SESSION 

 
ωνότητα: ϐξισυκά όλγανα (17:00-18:00) 

Πλξεδλία / Chair: λ. Ϗάμπλξς Ϗυάβας, ϔαθηγηϊής Ϗθνξμξιωϋκξλξγίας,  
Τμήμα ϖξιωϋκών ϝπξιδών, Φϋλξωξφϋκή ϝχξλή, Ϗθνϋκό καϋ ϔαπξδϋωϊλϋακό 

Ϛανεπϋωϊήμϋξ όθηνών 
 

17:00-17:15 χασίλης ημητλυάδης, Ϗλεύθελξς επαγγελμαϊίας 

ϙ πξνϊϋακός ζξιλνάς 
 

17:15-17:30 Σελαφείμ ϐαλμαλίδης, ϖξιωϋκξλόγξς, ϙλγανξπξϋός 

Τξ όγγείξν ϊξι Ϛόνϊξι: ζηϊήμαϊα καϊαωκειής καϋ ϊεχνϋκές 
παϋμίμαϊξς 
 

17:30-17:45 ϐυχάλης Συώπης, ϖξιωϋκξλόγξς, ϙλγανξπαίκϊης, 
ϔαθηγηϊής μξιωϋκής 

Τξ κλαλίνξ κς «πλκϊαγκνϋωϊής» ωϊη μξιωϋκή παλάδξωη ϊκν 
Ϗλλήνκν ϊξι ϔαλς καϋ ϊξι ϔαικάωξι 
 

17:45-18:00 φνδλέας Τσανασίδης, ϙλγανξπξϋός  

ϑ εμέλϋμη καϋ ξϋ ακξιωϊϋκές διναϊόϊηϊες ϊης Ϛξνϊϋακής 

ϕύλας   
 

18:00-18:15 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: ϐξισυκή καυ τλαγξύδυ (18:15-19:15) 
Πλξεδλία / Chair: ψυώλγξς ϐελίκης, Ϗλεινηϊής λαϊκής παλάδξωης 

 
18:15-18:30 ημήτλυξς ϐαντζξύλης, Ϗλεινηϊής ϊξι ϔένϊλξι Έλεινας 

καϋ Ϛλξβξλής ϊης Ϗθνϋκής ϖξιωϋκής, ϖξιωϋκός, Ϝλ. Φημϋκός 
ϖηχανϋκός 

Τξ πξνϊϋακό δημξϊϋκό ϊλαγξύδϋ κς ηχηϊϋκό ενωϊανϊανέ: ϑ 
πελίπϊκωη ωκξπών ϊης ώαλάωαλης 
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18:30-18:45 ύκάννης Τσανασίδης, ϖξιωϋκξλόγξς 

Ϝϋωκξγλαφία, καϊαγλαφές καϋ ζκνϊανές ηχξγλαφήωεϋς 
πξνϊίκν λιλάληδκν ϊης πλώϊης πλξωφιγϋκής γενϋάς 
 

18:45-19:00 ϑατάσα Τσακηλίδξι, ϖξιωϋκός 

ϑ γιναίκα ωϊη πξνϊϋακή μξιωϋκή ωκηνή 

19:00-19:15 ϑίκξς ϐυχαηλίδης, Ϗπίκξιλξς ϔαθηγηϊής όνθλκπξλξγίας 
καϋ Ϗλληνϋκών ϝπξιδών Ϛανεπϋωϊήμϋξ ϖϋζξύλϋ, ϝεν ϕξύϋς, 
ϑϚό 

Ϛξνϊϋακή μξιωϋκή καϋ ϊαιϊόϊηϊα ωϊη ϝύγχλξνη Τλαπεζξύνϊα 
 

19:15-19:30 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: Φξλός (19:30-20:30) 
Πλξεδλία / Chair: λ. Άλκης Ράφτης, ϓωϊξλϋκός ϊξι Φξλξύ, Ϛλόεδλξς ϊξι  

Ϝϋεθνξύς ϝιμβξιλίξι Φξλξύ ωϊην UNESCO  
 

19:30-19:45 χασίλης ώαλφής, Ϗκπαϋδειϊϋκός Φιωϋκής όγκγής, 
Φξλξδϋδάωκαλξς 

ϑ μξλφξλξγϋκή μέθξδξς δϋδαωκαλίας ωϊη δϋδακϊϋκή ϊξι 
ελληνϋκξύ παλαδξωϋακξύ χξλξύ 
 

19:45-20:00 χασίλης Πξλατίδης, Τλαπεζϋκός Υπάλληλξς, ϖξιωϋκός, 
Ϗλεινηϊής ϊης Ϛξνϊϋακής ϕαξγλαφίας, Ϝάωκαλξς χξλξύ 

ώαμήλϋξϋ χξλξί ϊκν Ϗλλήνκν ωϊξν Ϛόνϊξ καϋ ωϊην Ϗλλάδα 
 

20:00-20:15 ώιλυάκξς ϐκισίδης, ϔαθηγηϊής Ϛαλαδξωϋακών Φξλών, 
Ϗλεινηϊής 

ϙϋ χξλξί ϊξι Ϛόνϊξι καϋ η καϊάϊμηωή ϊξις ωε πελϋξχές, 
μύθξϋ καϋ αλήθεϋες 
 

20:15-20:30 ϑίκξς ϊξιλνατζίδης, Φξλξδϋδάωκαλξς 

ϑ δϋαμόλφκωη ϊξι Ϛξνϊϋακξύ Φξλξύ ωϊξν ελλαδϋκό χώλξ 
 

20:30-20:45 Σιζήτηση / Discussion 
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ωνότητα: Ϗξγξτεχνία (20:45-21:30) 
Πλξεδλία / Chair: λ. όεξδόσυξς ώιλυακίδης, Ϗπϋωϊημξνϋκός ωινελγάϊης ϊης 

Έδλας Ϛξνϊϋακών ϝπξιδών ό.Ϛ.ϒ. 
 

20:45-21:00 Thea Halo, ϝιγγλαφέας, ϔαλλϋϊέχνης, Ϝημξωϋξγλάφξς 

ϑ δύναμη ϊκν απξμνημξνειμάϊκν [The power of memoir] 
 

21:00-21:15 φγγελυκή Παμπξικίδξι, Φϋλόλξγξς, ϝιγγλαφέας 

Όϊαν η μιθξπλαωία ωινανϊά ϊην ϋωϊξλία 
 

21:15-21:30 Maria Tatsos, Ϝημξωϋξγλάφξς 

όπό ϊα ϔξϊύκλα ωϊην ϓϊαλία. Τξ καθήκξν να γλάψκ ϊην 
ϋωϊξλία ϊκν παππξύδκν μξι γϋα να απξκαλύψκ ωϊξις 
ϓϊαλξύς αναγνώωϊες ϊην άγνκωϊη γενξκϊξνία ϊκν Ϗλλήνκν 
ϊξι Ϛόνϊξι [Frnl Kotyora to Italy. The duty to write my 
gramdoaremts’ stnry im nrder tn discknse tn Itakiam readers 
the unknown Pontic Greek genocide] 
 

21:30-21:45 Σιζήτηση / Discussion 

 

ώιλυακή, 28 ϐαλτίξι 2021 
Sunday, 28th March 2021 

 

4η ΣΥϑωΡύφ | 4th SESSION 

 
ωνότητα: ψαστλξνξμία (10:00-11:00) 

Πλξεδλία / Chair: ώυκή ωμμανξιηλίδξι, ϝεφ, ϝιγγλαφέας βϋβλίκν μαγεϋλϋκής, 
ϖέλξς ϕέωχης όλχϋμαγείλκν ύξλείξι Ϗλλάδξς 

 
10:00-10:15 ημήτλυξς ϐάντσυξς, Ϙενξδόχξς, Ϗλεινηϊής γαωϊλξνξμίας 

ϑ Ϛξνϊϋακή δϋαϊλξφή κς ϊλόπξς ζκής καϋ ωϊξϋχείξ 
πξλϋϊϋωμξύ 
 

10:15-10:30 Φλισή ϐαιλίδξι, ϗηπϋαγκγός 

Ϗνδεϋκϊϋκά απξϊελέωμαϊα μϋας ωιγχλξνϋκής έλεινας με θέμα: 
«ϗέξϋ καϋ πξνϊϋακή δϋαϊλξφή. όναβϋώνξνϊας, καϋ βϋώνξνϊας, 
ϊην παλάδξωη με βάωη ϊη μαγεϋλϋκή πξνϊϋακή 
παλακαϊαθήκη» 
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10:30-10:45 φφλξδίτη ψεκλγυάδξι, ϝεφ 

Ϗκωιγχλξνϋωμένη πξνϊϋακή μαγεϋλϋκή 
 

10:45-11:00 Στέφανξς Ϗαφάλας, ϝεφ, ϓδϋξκϊήϊης εωϊϋαϊξλίξι 
«Φάλαμα» 

ϑ γαωϊλξνξμϋκή κληλξνξμϋά ϊης ϗάξιωας μέωα από ϊϋς 
πξνϊϋακές ωινήθεϋες ϊκν ξϋκϋωμών ϊης καϋ η καϊαβξλή ϊξις 
 

11:00-11:15 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: ωνδιμασία (11:15-12:15) 
Πλξεδλία / Chair: λ. ψεώλγυξς ϑαθαναήλ, Ϝϋδάκϊκλ ϕαξγλαφίας ϊξι  

Ϝημξκλϋϊείξι Ϛανεπϋωϊημίξι ϒλάκης 
 

11:15-11:30 ϑίκξς Πετλίδης, ϓωϊξλϋκός, Ϗλεινηϊής 

ϙθκμανϋκό «φέωϋ» καϋ «başkıj». Φλήωη καϋ ωιμβξλϋωμξί 
 

11:30-11:45 χλάσης φγτζίδης, Ϝλ. ϝύγχλξνης ϓωϊξλίας ό.Ϛ.ϒ. 

Ϛαωhλξύκ vs Φέωϋ: όλλξϊλίκωη ή ανκλϋμόϊηϊα η ϋδεξλξγϋκή 
χλήωη ϊξι ενδύμαϊξς; 
 

11:45-12:00 Ϗένα Σαββίδξι, ϝπξιδές ωϊξν Ϗλληνϋκό Ϛξλϋϊϋωμό  

ϑ γιναϋκεία παλαδξωϋακή ενδιμαωία ϊκν  Ϗλληνίδκν ϊξι 
Ϗιμείνξι Ϛόνϊξι μέωα από μαλϊιλίες πλξωφύγκν 
 

12:00-12:15 ωλένη ώαλαμαλυνξύ, ϔαϊαωκειάωϊλϋα παλαδξωϋακών 
ενδιμαωϋών 

ϑ γιναϋκεία παλαδξωϋακή φξλεωϋά ϊξι Ϗιμείνξι Ϛόνϊξι: ξϋ 
μεϊαβξλές καϋ η εμέλϋμή ϊης ωϊξν ελλαδϋκό χώλξ 
 

12:15-12:30 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: ωλληνυσμός της δυασπξλάς (12:30-13:30) 
Πλξεδλία / Chair: Φλάγκξς Φλαγκξύλης, Ϗπίϊϋμξς όλχηγός ώ.Ϗ.ϝ.,  

ϝϊλαϊηγός ε.α. 
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12:30-12:45 ϐαλία Ϗαζάλεβα, Ϛλόεδλξς ϊης Ένκωης Ϗλληνϋκών 
ϔξϋνξϊήϊκν όλμενίας 

ϑ δϋαϊήληωη καϋ η δϋάδξωη ϊξι ελληνϋωμξύ ωϊην όλμενία ϊα 
ϊελειϊαία 30 χλόνϋα 
 

12:45-13:00 ωιγενία ώξτανίδη, Ϛλόεδλξς ϊης ϙμξωπξνδίας Ϗλληνϋκών 
ϔξϋνξϊήϊκν ώεκλγίας 

ϑ δϋαϊήληωη ϊης πξνϊϋακής ϊαιϊόϊηϊας ωϊη ώεκλγία 
 

13:00-13:15 φγαθάγγελξς ψκυξιλτζίδης, Υπξψήφϋξς Ϝλ., ϓωϊξλϋκός 

Ϗλληνϋκή δϋαωπξλά καϋ ϊξ Ϗλληνϋκό κλάϊξς - πλξβλήμαϊα 
καϋ πλξκλήωεϋς 
 

13:15-13:30 Παναγυώτης υαμάντης, ώενξκϊξνξλόγξς, ϓωϊξλϋκός, 
όνϊϋπλόεδλξς ϊξι όιωϊλαλϋανξύ ϓνωϊϋϊξύϊξι ϖελεϊών 
ώενξκϊξνϋών (AIHGS) 

ϑ Ϛξνϊϋακή Φκνή ϊκν όνϊϋπόδκν: απαϋϊώνϊας ϊξ δϋκαίκμα 
ωϊην μνήμη καϋ ωϊη δϋκαϋξωύνη 
 

13:30-13:45 Σιζήτηση / Discussion 

 

5η ΣΥϑωΡύφ | 5th SESSION 

 
ωνότητα: ωλληνυσμός της δυασπξλάς (17:00-18:00) 

Πλξεδλία / Chair: ωύα Παπαδάτξι, Ϝϋειθύνϊλϋα, ώενϋκή ώλαμμαϊεία  
όπόδημξι Ϗλληνϋωμξύ καϋ Ϝημόωϋας Ϝϋπλκμαϊίας 

 
17:00-17:15 ύκάννης ύντζές, όλχϋϊέκϊξνας 

ϝχεδϋάζξνϊας ϊη μελλξνϊϋκή ϊαιϊόϊηϊα ϊξι Ϛόνϊϋξι ϊης 
ξμξγένεϋας, μέωα ωε... «ϊέωωελϋς ϊξίχξις» 
 

17:15-17:30 ϐυχάλης ϐξιλατίδης, ϝιγγλαφέας, π. Ϛλόεδλξς 
Ϛαμπξνϊϋακής ϙμξωπξνδίας ϑ.Ϛ.ό.-ϔαναδά 

Ϝϋαϊήληωη ϊης ϋωϊξλϋκής ωινέχεϋας ωϊξν 21ξ αϋώνα 
 

17:30-17:45 Φαλάλαμπξς χασυλευάδης, ϔαθηγηϊής Ϛανεπϋωϊημίξι, 
Ϛλόεδλξς ϓελξύ ϓδλύμαϊξς «Ϛαναγία ϝξιμελά» ϑϚό-
ϔαναδά 

ϓχνηλαϊώνϊας ϊην πξλεία ϊξι Ϛξνϊϋακξύ Ϗλληνϋωμξύ ωϊην 
όμελϋκή 
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17:45-18:00 ψυώλγξς ϐαιλόπξιλξς, ϖηχανϋκός, Ϛλόεδλξς 
Ϗ.ϔ.Ϗ.ϖ.ό.Ϛ. 

Ϝλαωϊηλϋόϊηϊες ϊξι Ϗλληνϋκξύ ϔένϊλξι Έλεινας γϋα ϊην 
ϖϋκλά όωία καϋ ϊξν Ϛόνϊξ (ϏϔϏϖόϚ) γϋα ϊη δϋεθνή 
αναγνώλϋωη ϊης ώενξκϊξνίας ϊκν Ϗλλήνκν ϖϋκλάς όωίας, 
Ϛόνϊξι καϋ όναϊξλϋκής ϒλάκης 
 

18:00-18:15 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: Πξλυτυκή καυ ακτυβυσμός (18:15-19:15) 
Πλξεδλία / Chair: λ. ϑυκόλας ώαλανυκόλας, Ϝήμαλχξς ϑλκϋκής Ϛόλης 

ϗάξιωας, όναπληλκϊής ϔαθηγηϊής ό.Ϛ.ϒ. 
 

18:15-18:30 Στέφανξς Τανυμανίδης, Ϗπίϊϋμξς Ϛλόεδλξς Ϛ.ϙ.Ϛ.ϝ. 

«Ϛξλϋϊϋκή» ϊκν δϋξϋκηϊϋκών ωιμβξιλίκν καϋ ακϊϋβϋωμός ϊκν 

εμπλεκόμενκν ωϊξν ξλγανκμένξ Ϛξνϊϋακό χώλξ  
 

18:30-18:45 Πάλης Παπαγεκλγίξι, Ϗκπαϋδειϊϋκός 

ϑ χλήωη ϊκν κξϋνκνϋκών μέωκν δϋκϊύκωης κς χώλξι 
επϋκξϋνκνίας μεϊαμύ φξλέκν ϊξι πξνϊϋακξύ πξλϋϊϋωμξύ: η 
πελίπϊκωη ϊης ξμάδας Facebnnj ΦόΤϝό – FATSA 
 

18:45-19:00 ψυώλγξς ψεκλγυάδης, Ϝημξωϋξγλάφξς 

Τξ πξνϊϋακό ζήϊημα ωϊα ϖέωα ϖαζϋκής Ϗνημέλκωης 
 

19:00-19:15 Έντυ ϊεμενίδης, Ϗκϊελεωϊϋκός Ϝϋειθινϊής ϊξι ϝιμβξιλίξι 
Ϗλληνξαμελϋκανϋκής ϑγεωίας (HALC) 

ϕαϊκό λόμπϋ: πκς η δϋαωπξλά μπξλεί να επηλεάωεϋ ϊα εθνϋκά 
θέμαϊα 
 

19:15-19:30 Σιζήτηση / Discussion 
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ωνότητα: ωκδόσευς καυ πξντυακός τύπξς (19:30-20:30) 
Πλξεδλία / Chair: ϑίκξς φσλανίδης, Ϝημξωϋξγλάφξς, Ϛλόεδλξς ϊξι  
ϝιμβξιλίξι Ϝεξνϊξλξγίας ϊης Ένκωης ϝινϊακϊών ϖακεδξνίας-ϒλάκης 

 
19:30-19:45 ψεκλγία Φαλυτίδξι, Ϝλ. Φϋλξλξγίας, ώενϋκή ώλαμμαϊέας 

ϊης Ϗπϋϊλξπής Ϛξνϊϋακών ϖελεϊών 

Τξ εκδξϊϋκό έλγξ ϊης Ϗπϋϊλξπής Ϛξνϊϋακών ϖελεϊών 
 

19:45-20:00 Στάθης Ταμίδης, Ϝάωκαλξς, ϝιγγλαφέας, όλχϋωινϊάκϊης 
Ϛξνϊϋακής Ϗωϊίας 

ϝκμαϊείξ «Ϛαναγία ϝξιμελά» - Ϝϋαϊηλώνϊας άωβεωϊη ϊη 
μνήμη μέωα από ϊϋς Ϗκδόωεϋς καϋ ϊην Ϛξνϊϋακή Ϗωϊία 
 

20:00-20:15 Φόλης Πεταλίδης, Ϝημξωϋξγλάφξς 

ϑ ωιμβξλή ϊης εφημελίδας ϏύϘϏϓϗϙϝ ϚϙϗΤϙϝ, ωϊη 
δϋαϊήληωη ϊης παλάδξωης ϊκν Ϗλλήνκν ϊξι Ϛόνϊξι καϋ ϊξ 
site efxinospontos.gr 
 

20:15-20:30 όεόφυλξς ώκτσίδης, ϓδλιϊής - Ϝϋαχεϋλϋωϊής e-Pontos.gr 

ϑ ωιμβξλή ϊκν ϖϖϏ ωϊην δϋαϊήληωη ϊης Ϛαλάδξωης - ϑ 
πελίπϊκωη ϊξι e-Pontos 
 

20:30-20:45 Σιζήτηση / Discussion 

 

ωνότητα: ϑεξλαία (20:45-21:35) 
Πλξεδλία / Chair: φνατξλή ημητλυάδξι,  

Ϛλόεδλξς ϖέλϋμνας Ϛξνϊίκν ϔιλϋών 
 

20:45-20:55 ωιανθία όεξδκλίδξι, Φξϋϊήϊλϋα, Ϛλόεδλξς ϊξι ϝιλλόγξι 
Ϛξνϊίκν ϗξμξύ Ϙάνθης, ϖέλξς καϋ Ϗκπλόωκπξς ϊης 
ϕ.Ϗ.Ϗ.Ϝ.Ϗ.Ϛ. «ϑλϋξείδεϋα» 

Τξ ζήϊημα ϊης πξλϋϊϋωϊϋκής ωινέχεϋας γϋα ϊην νέα γενϋά ϊκν 
Ϛξνϊίκν 
 

20:55-21:05 ώκνσταντίνξς Φατζημυχαηλίδης, Ϛλόεδλξς ϝινϊξνϋωϊϋκής 
Ϗπϋϊλξπής ϗεξλαίας Ϛ.ϙ.Ϗ. 

Ϝλάωεϋς ϊης ϗεξλαίας ϊης Ϛαμπξνϊϋακής ϙμξωπξνδίας 
Ϗλλάδξς 
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21:05-21:15 Στεφανία Τανυμανίδξι, Φαλάλαμπξς Φανυάδης, ϖέλη 
ϙλγανκϊϋκής Ϗπϋϊλξπής ϝιναπανϊήμαϊξς ϗεξλαίας 

Τξ ϝιναπάνϊημα ϗεξλαίας Ϛξνϊϋακών ϝκμαϊείκν ωϊην 
Ϛαναγία ϝξιμελά κς θεωμός εδώ καϋ 23 χλόνϋα 
 

21:15-21:25 Άλκης φναστασυάδης, Ϛλόεδλξς Ϛό.ϝ.Ϗ.Ϛϙ.ϗ., Ϛλόεδλξς 
ϙμξωπξνδίας Ϗλληνξπξνϊϋακών ϝιλλόγκν ϔύπλξι 
«ΥΨϑϕόϗΤϑϝ», Ϝημξϊϋκός ϝύμβξιλξς ϕάλνακας ϔύπλξι 

ϙϋ πλξκλήωεϋς ϊξι 21ξι αϋώνα καϋ ξ λόλξς ϊης Ϛξνϊϋακής 
ϗεξλαίας 
 

21:25-21:35 ϐαλία εμελτζίδξι, Υπεύθινη Ϗλγαωϊηλίξι Ϛαλάδξωης 
Ϗιμείνξι ϕέωχης Ϛξνϊίκν ϗάξιωας, ϔξωμηϊξλόγξς 

Ϗλγαωϊήλϋξ Ϛαλάδξωης: μϋα πλξωέγγϋωη ϊξι πξνϊϋακξύ 
πξλϋϊϋωμξύ γϋα ϊξις νέξις 
 

21:35-21:50 Σιζήτηση / Discussion 

21:50-22:00 ώλείσυμξ σινεδλίξι / Closing Remarks 
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ωπυστημξνυκή καυ Ολγανκτυκή ωπυτλξπή 
Scientific and Organizing Committee 

 
Ϛλόεδλξς: λ. όεξδόσυξς ώιλυακίδης, Ϗπϋωϊημξνϋκός ωινελγάϊης ϊης  

Έδλας Ϛξνϊϋακών ϝπξιδών ό.Ϛ.ϒ. 
 

ϖέλη: χασίλης φσβεστάς, Ϝϋαχεϋλϋωϊής ϊης ϕ.Ϗ.Ϗ.Ϝ.Ϗ.Ϛ. «ϑλϋξείδεϋα» 
 

 ϐαλία εμελτζίδξι, Υπεύθινη Ϗλγαωϊηλίξι Ϛαλάδξωης  
Ϗιμείνξι ϕέωχης Ϛξνϊίκν ϗάξιωας, ϔξωμηϊξλόγξς 
 

 ώαλλυόπη ϐελυκυώτη, ϖηχανϋκός Ϛληλξφξλϋκής,  
M.A. ϝινεχϋζόμενης Ϗκπαίδειωης καϋ Ϝϋά ύίξι ϖάθηωης 
 

 Φαλάλαμπξς Φανυάδης, ϝύμβξιλξς ϔξϋνόϊηϊας ϗάξιωας,  
ϖέλξς Ϗιμείνξι ϕέωχης Ϛξνϊίκν ϗάξιωας 
 

 

υξυκητυκό Σιμβξύλυξ ωιμείνξι Ϗέσχης Πξντίκν ϑάξισας 
Euxenus Club of Pontians of Naoussa Board 

 
Ϛλόεδλξς: Φώτης Φανυάδης 

 
όνϊϋπλόεδλξϋ: Σταύλξς ϊαχαλυάδης 

 
 ημήτλης Τεληγυαννίδης 

 
ώλαμμαϊέας: φντκνία ϑυκξλάξι 

 
Ταμίας: ημήτλης ύκαννίδης 

 
ϖέλη: ψεώλγυξς Φευδάντσης 

 
 ημήτλης Ταχιδλξμίδης 
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