Την πρώτη ημέρα του συμποσίου (1η Δεκεμβρίου) θα λάβουν μέρος οι
εισηγητές:
•

•

•

•

•

•

•

•

Διονύσιος Τσιριγιώτης, επίκουρος καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας, Διεθνών Σχέσεων & Διπλωματίας Τμήμα Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Τομές στην
ελληνική υψηλή στρατηγική στη Μικρά Ασία, 1919-1922».
Zeynep Turkyilmaz, Research Fellow at Forum Tranregionale Studien,
«When disaster and calamity of misery become their inseparable
companion».
Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Πάφος, «Το δημοψήφισμα του 1920 και οι επιπτώσεις του στη
Μικρασιατική Εκστρατεία».
Tessa Hofmann-Savvidis, sociologist, author and independent scholar
of genocide studies with special focus on the Ottoman genocide, «The
Ottoman genocide against Greek Orthodox Christians (1912-1922) in
comparative perspective».
Θεοδόσης Κυριακίδης, δρ. Ιστορίας επιστημονικός συνεργάτης Έδρας
Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ «Ιστοριογραφία, ερμηνευτικά ρεύματα και
δημόσιος λόγος για τη Γενοκτονία στην Ελλάδα».
Αθανάσιος Γραμμένος, διδάκτωρ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Από τη
μνήμη στην αμνησία: Η πολιτική αντιμετώπιση της γενοκτονίας των
Ελλήνων της Ανατολής στην Ελλάδα».
Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορία,
συγγραφέας,«Σύγχρονες ερμηνευτικές αντιφωνίες για το ζήτημα της
γενοκτονίας».
Χρίστος Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης της
τηλεοπτικής εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου», «Οπτικό υλικό με θέμα
τη γενοκτονία των Ελλήνων».

Τη δεύτερη ημέρα του συμποσίου παίρνουν μέρος οι εξής:
•
•
•

•
•

•
•
•

Παναγιώτης Κουνάδης, πολιτικός μηχανικός, Κοινωνικές και
Οικονομικές επιστήμες και Εθνομουσικολογία, «Το ρεμπέτικο».
Μαριάννα Μαστροσταμάτη, οικονομολόγος, «Ο θρησκευτικός ζήλος
στα Αλάτσατα και η ιστορία των χώρων λατρείας εκεί».
Δημήτρης Παντέλας, δημοσιογράφος, διαχειριστής Δικτύου
«Μικρασιάτης», «Όμηρος Πανταζίδης και η χάρτα του Ρήγα Φεραίου
στην κάτω Παναγιά της Ερυθραίας».
Νίκος Τόμπρος, λέκτορας πολιτικής ιστορίας Σ.Σ. Ευελπίδων,
Νικόλαος Κανελλόπουλος, Ειδικός επιστήμονας (στρατιωτική ιστορία)
Σ.Σ.Ε., «Η ναυμαχία του Τσεσμέ (1770) και η ρωσική πολιτική στο
Αιγαίο».
Γιώργος Ανωμερίτης, πολιτικός, οικονομολόγος, συγγραφέας, ποιητής,
«Η παιδεία στην Ερυθραία και η Σχολή Αρώνη».
Αντώνης Τζιώτης, φιλόλογος, «Τα Βουρλά επέκεινα της Ερυθραίας».
Ανδρέας Μπαλτάς, ιστορικός – πολιτικός επιστήμων, «Ο εικονογράφος
Γιάννης Τερζής από τα Καράμπουρνα της Ερυθραίας».

