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Α.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Επώνυμο:

 Όνομα:

 Τόπος γέννησης:

 Έτος γέννησης:

 Τόπος κατοικίας:

 Ταχ. Διεύθυνση εργασίας:

 Ταχ. Διεύθυνση οικίας:

 Τηλέφωνο εργασίας:

 Τηλέφωνο οικίας:

 Τηλέφωνο κινητό:

 Email:

ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ 
 

ΣΟΦΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

1960 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 

Φλώρινα, Τ.Κ. 53100. 

Στέφανου Δραγούμη 29-31, 
Φλώρινα, Τ.Κ. 53100. 

2385055013 

2385026330, 2385501249 

6972241033 

siliadou@uowm.gr 

A 1. Γνωστικό αντικείμενο:  Phd στην Ιστορία της Εκπαίδευσης 

A.2. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική 

Πολιτική, Τοπική ιστορία με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία, Εκπαιδευτική Ιστορία του 

Πόντου, Παιδεία του Οικουμενικού Ελληνισμού, Οθωμανική Αυτοκρατορία και ελληνική 
παιδεία. 

A.3. Διδασκόμενα μαθήματα:     Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (3ο Εξάμηνο) 

 Εκπαιδευτική Πολιτική (6ο εξάμηνο)

 Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία (επιλογής)

 Οικουμενικός Ελληνισμός και Παιδεία (επιλογής)
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A.4. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Γεννήθηκε το 1960 στη Φλώρινα, πόλη όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Είναι 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην Παιδαγωγική Σχολή στο 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης: α) παρακολούθησε προπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή στο 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,  β) μεταπτυχιακές στη Φιλοσοφική 
Σχολή στον Τομέα Παιδαγωγικής και γ) αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος 
Προσχολικής Αγωγής της Παιδαγωγικής Σχολής. Γνωρίζει την Αγγλική, τη Γαλλική και 
τη Γερμανική γλώσσα και τα προγράμματα πληροφορικής: Επεξεργασία Κειμένου (Word 
Processing), Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services) και Χρήση Η/Υ και Διαχείριση 
Αρχείων (Windows: General Use of PC and File Management). Έχει εκπαιδευτική 
εμπειρία από 1981. Έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια και μόνιμη φιλόλογος σε Γυμνάσια 
και Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση Φλώρινας 1981-2000) και ως αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός στο ΠΤΔΕ Φλώρινας συμμετείχε στην οργάνωση και διεξαγωγή της 
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1998-2000). Συμμετείχε σε προγράμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων (1995-2005). Έχει εκπαιδευτική 
εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2000. Δίδαξε: α) σε προπτυχιακό επίπεδο 
στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2000-2009) και  στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας 
(2000-2009), β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο 1. στην Ελλάδα: στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2002- 
2009), στο ΠΤΔΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2012-2013) και 2. στο 
εξωτερικό: στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος 
2006 και Σεπτέμβριος του 2008). Έχει διατελέσει Διευθύνουσα του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ, 
υπήρξε Συντονιστής της ΟΜΕΑ του ΠΤΔΕ, είναι μέλος του Συντονιστικού του ΠΜΣ του 
ΠΤΔΕ κλπ. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης 
(ΕΛΕΙΕ), μέλος του International Standing Conference for the History of Education 
(ISCHE) και άλλων επιστημονικών εταιρειών. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 3 
επιστημονικών περιοδικών. Συμμετείχε σε 63 συνέδρια πανελλήνια και διεθνή. Δημοσίευσε 
43 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων (28 σε πανελλήνια και 15 σε διεθνή). Επίσης, 3 
περιλήψεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας 6 μονογραφιών, 4 συνολικά βιβλίων σε 
συνεργασία με άλλους ερευνητές (3 στα ελληνικά και ενός (1) στα αγγλικά), 64 συνολικά 
άρθρων από τα οποία δημοσιεύτηκαν 20 σε συλλογικούς τόμους και 44 σε επιστημονικά 
περιοδικά ελληνικά και ξένα. Επίσης, είχε την επιμέλεια σε 4 δημοσιευμένους συλλογικούς 
τόμους. Ορίστηκε επόπτρεια 6 διατριβών (δύο που ολοκληρώθηκαν και 4 που βρίσκονται 
σε εξέλιξη). Ορίστηκε μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 9 διατριβών (3 που 
ολοκληρώθηκαν και 6 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Ακόμα ορίστηκε επόπτρεια 26 
μεταπτυχιακών εργασιών (23 που ολοκληρώθηκαν και 3 που βρίσκονται σε εξέλιξη) και 
μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 36 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (29 που 
ολοκληρώθηκαν και 7 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Έχει πάρει μέρος σε 13 
βιβλιοπαρουσιάσεις-διαλέξεις και έχει εκδώσει 2 βιβλιοκρισίες. Τα προσωπικά της 
ενδιαφέροντα στρέφονται και στη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων. 
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Α.5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

Α.5.1.  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 

Α.5.1.1.  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

1977-1981  «Υποτροφίες» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
σε όλα τα έτη φοίτησης του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Α.5.2. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

3 Μαρτίου 2011  Βράβευση από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Βιβλίου 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης  
«για την προσφορά στα ελληνικά γράμματα».  
Ανακτημένο από: http://radio-lehovo.gr/o-syndesmos-ekdoton-b-elladas-
tima-thn-florina 

Α.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2012  Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλώρινας.
(ΦΕΚ 70  ΥΟΔΔ/14-02-2012)

2012-2013  Μέλος της Επιτροπής Ανηλίκων

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ 

Β.1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1977-1981  ΠΤΥΧΙΟ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,
Φιλοσοφική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Β.2. ΑΝΏΤΑΤΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

1990-1993  Τομέας Παιδαγωγικής, 
Φιλοσοφική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
(Πρωτεύον μάθημα η Παιδαγωγική και δευτερεύοντα η Ιστορία της Νεότερης 
Ελλάδας και η Βυζαντινή Ιστορία). 

1993-1996 Διδάκτορας Παιδαγωγικών Επιστημών 
(Ιστορία της εκπαίδευσης) 
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Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις 
εκκλησιαστικές επαρχίες Κοζάνης, Σισανίου, Καστοριάς και Μογλενών, κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. 

Β.3. ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά 

Β.3.1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ  B2   (Αναγνωρισμένη από το Α.Σ.Ε.Π.) 

 FIRST   CERTIFICATE   IN   ENGLISH
UΝNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Β.3.2. ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ  B2   (Αναγνωρισμένη από το Α.Σ.Ε.Π.) 

 CERTIFICAT   DE   LANGUE   FRANÇAISE

Β.3.3.  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ  B1   (Αναγνωρισμένη από το Α.Σ.Ε.Π.) 

 ZERTIFICAT   DEUTSCH   ALS   FREMDPRACHE
GOETHE   INSTITUT

Β.4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

 Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing),
 Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services),
 Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (General Use of PC and File Management – Εφαρμογές των

Windows).

Β.5.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΕΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ 
ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΑΠΘ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΓΑΛΛΙΚΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

  Word, Internet, Windows 
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Γ.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 
 

 Γ.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2006-2014) 
  
 

 Γ.1.1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

 

2007-2014 
 

Σύμφωνα με την απόφαση της  ΓΣ 199/18.9.2007 μέλος της 
Επιτροπής για την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα: 
 Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του 

ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΓΣ 
199/18.9.2007). 

 Μέλος της ομάδας για την αξιολόγηση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (ΓΣ 199/18.9.2007). 

 Μέλος της ομάδας για την αξιολόγηση των σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την τοπική κοινωνία (ΓΣ 
199/18.9.2007). 

 
 

2013-2014 
 

 Συντονίστρια της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του 
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΓΣ  
275/124.9.20013). 

 
  
 Γ.1.2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣE ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

 

2011-2014 
 

 

 Μέλος της επιτροπής για τις διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 

 
 

2011-2014 
 

 Μέλος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας  

 
 

 Γ.1.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΕΙ 
 
 

18.9.2007-26.2.2008 
 

 Διευθύνουσα του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) 
του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (ΓΣ 
199/18.9.2007). 

 
 

2008 -2014 
 

 Μέλος του Συντονιστικού του Προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. 

 
 

2008-2014 
 

 Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
 

 

 2009   
 

 Υπεύθυνη για τη σύνταξη του Κανονισμού Σπουδών του 
Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.  

      (Συμπεριλήφθηκε στο ΦΕΚ 284/17.2.2009). 
 

 

2009 
 
 
 
 
 

 

 Υπεύθυνη για την εκπόνηση και την υποβολή του αναθεωρημένου -
εγκεκριμένου από την ΓΣ προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αρχομένου 
από το έτος 2009-2010 και εξής.  

      (Εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 284/17.2.2009). 
 

 

2014  
 

 Υπεύθυνη για τη σύνταξη του Οδηγού Σπουδών του Προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Δυτ. Μακεδονίας 

 

 
Γ.1.4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣE ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΕΙ 
 
 

2006-2014 
 
 

 

 Μέλος της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή στο 
ΠΤΔΕ (θεματοδότρια ή βαθμολογήτρια στο μάθημα της Ιστορίας). 

 

 

2009 
 

 Μέλος της Επιτροπής για τις δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής του 
ΠΤΔΕ. 

 
 

2009-2013 
 
 

 

 Μέλος της Επιτροπής των Επαναληπτικών Εξετάσεων του 
Σεπτεμβρίου του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 

2014    
 Μέλος της Επιτροπής Ανταποδοτικών Υποτροφιών. 

 
 

Γ.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
 
 

Γ.2.1.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (1981-2014) 
 
 

 Γ.2.1.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 
 
1981-2000 
 

 
 Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 

Γυμνάσια και Λύκειο της Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, 
Αναπληρώτρια και μόνιμη φιλόλογος. 
 

 
Γ.2.1.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
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1995-1998 

 

 Διδασκαλία στην Εισαγωγική Επιμόρφωση των δευτεροβάθμιων 
εκπαιδευτικών. 

 Σεμινάρια δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
Αρσένη.  

 
 
2004-2005 
 
 

 

 Συντονίστρια και Επιμορφώτρια των  εκπαιδευτικών Δ. Μακεδονίας στα 
πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για την Ισότητα των φύλων 
(Υπεύθυνος προγράμματος: Β. Δεληγιάννη-Κουγιουμτζή). 
 

 
Γ.2.1.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 

 

Γ.2.1.3.1.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 

 
Γ.2.1.3.1.1.  Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

 
 
1998-2000 
 

 

 Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των 
φοιτητών. (Σχέση εργασίας: απόσπαση από τη Β/θμια εκπαίδευση). 
 

 
2000-2009 

 

 Αυτόνομο διδακτικό έργο: 
 

 «Ελληνική Λαογραφία» (Υ 206) 
(Υποχρεωτικό μάθημα, 2 χειμερινά εξάμηνα, 2000 - 2002) 
 

 «Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, 2 χειμερινά εξάμηνα, 2000 - 2002) 

 
 

 «Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, 2 εαρινά εξάμηνα, 2000 - 2002) 
 
 

 «Η παιδεία την περίοδο της τουρκοκρατίας» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, 2 εαρινά εξάμηνα, 2000- 2002) 
 
 

 «Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης» (Υ 107) 
(Υποχρεωτικό μάθημα, 6 χειμερινά εξάμηνα, 2002- 2009) 
 
 

 «Οικουμενικός ελληνισμός και παιδεία» (ΥΕ 152) 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 εαρινά εξάμηνα, 2002 -2005) 
 
 

 «Εκπαίδευση Ελλήνων Εκπαιδευτικών» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, 3 χειμερινά εξάμηνα, 2002- 2005) 
 
 

 «Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία» (ΥΕ 144) 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 6 χειμερινά εξάμηνα, 2002- 2009) 
 
 

 «Εκπαιδευτική πολιτική» (Υ 104)  
(Υποχρεωτικό μάθημα, 6 χειμερινά εξάμηνα, 2002-2009) 
 
 

 «Ο Ελληνισμός της διασποράς» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 εαρινά εξάμηνα, 2002-2005) 
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 «Τοπική ιστορία» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 εαρινά εξάμηνα, 2002-2005) 
 
 

 «Ιστορία της αγωγής» (ΥΕ 135) 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 χειμερινά εξάμηνα, 2006-2009) 
 

 
Γ.2.1.3.1.2.  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
 
 
2000-2005 
 
2007-2009 
 
 
 

 

 Αυτόνομο διδακτικό έργο: 
 

 «Εισαγωγή στα Παιδαγωγικά Ι» 
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 5 χειμερινά εξάμηνα, 2000-2005) 
 

 «Εισαγωγή στα Παιδαγωγικά Ι» 
( Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 5 εαρινά εξάμηνα, 2000-2005) 
 

 «Ιστορία της παιδείας στα Βαλκάνια» 
( Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 2 εαρινά εξάμηνα, 2007-2009) 
 

 

Γ.2.1.3.2.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 
 

Γ.2.1.3.2.1.   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
Γ.2.1.3.2.1.1.  Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
 
 
2002-20014 

 

 «Εκπαιδευτική Πολιτική» της κατεύθυνσης Παιδαγωγική και Νέες 
Τεχνολογίες. 
 (Υποχρεωτικό μάθημα, 6 εαρινά εξάμηνα, 2002-2009) 
 

  «Τοπική Ιστορία» της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες 
Τεχνολογίες(συνδιδασκαλία με τους Καθηγητές Κ. Φωτιάδη-Α. Ανδρέου). 
(Υποχρεωτικό μάθημα, 7 εαρινά εξάμηνα, 2002-2009) 
 

 «Νεότερη Ιστορία» της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες 
Τεχνολογίες (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή  Κ. Φωτιάδη), (Υποχρεωτικό 
μάθημα, 3 εαρινά εξάμηνα, 2006-2009) 

 
 
2010 
 
 

 

 Συμμετοχή στο Intensive Programme (IP) 2010 P.S.BoWMa: “People 
and Space in the Borderland of Western Macedonia: tracing historical, 
social and intercultural features”, που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα και 
στις Πρέσπες από τις 28/6-9/7/2010 στα πλαίσια του Προγράμματος 
Erasmus, στο οποίο συμμετείχαν φοιτητές από τη Σλοβενία και την 
Ολλανδία (www.eled.uowm.gr/ip2010). Εισήγηση με θέμα: Understanding 
the past in the present. Historical landscapes as educational tools. The case of Florina, 
Greece. (Κοινή εισήγηση: Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου, Κ.Κασβίκης). 

 
 

Γ.2.1.3.2.1.2.  Π.Τ.Δ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ    
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2012-2013 
 

 «Τοπική Ιστορία»  
 

 

Γ.2.1.3.2.2.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
 

  Γ.2.1.3.2.2.1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΥΠΡΟΥ    

 
 
Σεπτέμβριος 
2006 
 

 

 «Ιστορία της τουρκοκρατίας»: Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus (Σεπτέμβριος 2006). 
 

 
Σεπτέμβριος 
2008 
 

 

 Προσκεκλημένη Καθηγήτρια για διδασκαλία στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος 2008). 

 
 
Γ.2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

 
 

Γ.2.2.1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  (6) ΕΞΙ 
 

 
Γ.2.2.1.1.  Εποπτεία διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί  ΔΥΟ (2) 
 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 
 

 
Θέμα διατριβής 

1. Ορφανού Αλεξία Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής 
εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 – 
Μάρτιος 1913) 
 
(Υπό έκδοση από τις εκδόσεις Επίκεντρο εντός του 2014) 
 

2. 
 

Χαρίση Αντωνία    Η ειδική αγωγή  στην παιδαγωγική  φιλοσοφία και την εκπαιδευτική 
πράξη: η περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη. 
 
Εκδόθηκε σε βιβλίο: Χαρίση, Α. (2013) Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο 
Ειδικό Σχολείο Αθηνών 1937-1940. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  
 

 
Γ.2.2.1.2.  Εποπτεία διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα διατριβής 

1. Ταναμπάση  
Αναστασία 

Το ρουμανικό εκπαιδευτικό δίκτυο στη νότια Βαλκανική (τέλη 19ου  
μέσα 20ου αιώνα). Τα σχολεία, τα πρόσωπα και οι ιστορίες τους. 
 

2.  Τσούλης 
Αλέξης 

Όψεις του δοσιλογισμού στο νομό της Φλώρινας: Αποφάσεις 
Πρακτικών Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Ν. Φλώρινας 1945-1949. 
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3. Κουσαρίδης 

Κωνσταντίνος 
Οι κοινωνικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στις 
εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης. 
 

4.  Πουγαρίδου  
Παρασκευή- 
Αναστασία 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευης στη Σοβιετική Ένωση: από τις 
εθνικοποιημένες κοινότητες στα σοβιέτ των αυτόνομων ελληνικών 
περιοχών (1920-1936). 
 

 

Γ.2.2.1.3. Μέλος τριμελών ή επταμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών 
που υποστηρίχτηκαν (3) 

 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα διατριβής 

1. Καζταρίδης 
Ιωάννης    

Το πέρασμα από την Τουρκοκρατία στον αστικό εκσυγχρονισμό 
στην περίπτωση της Κατερίνης. Ο ρόλος των Επήλυδων Βλάχων και 
των προσφύγων (1870-1940). 
 

2. Γκόλια-Αλτίνη 
Παρασκευή 

Εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση στο Ελληνικό Δημοτικό 
Σχολείο, Ο ρόλος των σχολικών γιορτών. 
 

3. Τσεβίκ-Μπεϊβερτιάν 
Κορνηλία 

Το ζήτημα της γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη: Λόγος και     
αντίλογος στην εφημερίδα Ταχυδρόμος (1898-1908). 
 

 
Γ.2.2.1.4. Μέλος τριμελών ή επταμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών που 

βρίσκονται σε εξέλιξη ΕΞΙ (6) 
 

 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα διατριβής 

1. Σεχίδης 
Κωνσταντίνος   

Οι δομές και η λειτουργία της Εκπαίδευσης στην πόλη της Σμύρνης 
μετά τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. 
 

2. Κυριακίδης 
Θεοδόσιος 

Η ιεραποστολική δράση των Ρωμαιοκαθολικών στον Πόντο. 
 

3. Κουκουρίκου 
Αρεστούλα 

Έμφυλες διαπραγματεύσεις και σχέσεις εξουσίας στην κονότητα της 
Βέροιας: η περίπτωση των δικαιοπρακτικών εγγράφων οικογενειακού 
δικαίου (1796-1896). 
 

4. Βρυώνης Μιχάλης  Η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στην υποδοχή - υποστήριξη των 
νέο-εισερχόμενων εκπαιδευτικών στη δημοτική εκπαίδευση της 
Κύπρου. 
 

5. Κηπουροπούλου  
Γεωργία 

Η συμμετοχή και η δράση της γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση (1941-
1944). Η περίπτωση της Φλώρινας. 
 

6. Κυραϊλίδης Ιωάννης  Η ιστορική γεωγραφία του Πόντου. 
  

 
Γ.2.2.2. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Γ.2.2.2.1. Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23) 
 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας 

1. Νώτας Παναγιώτης Η Π.Α. Φλώρινας (1941-1985): Συνιστώσες της δομής και λειτουργίας 
της όπως παρουσιάζονται στα  πρακτικά  του Συλλόγου Διδασκόντων. 
 

2. Γάγαλης Ηλίας Ο Δήμος Ηρακλεωτών του νομού Γρεβενών: Τοπική ιστορία και 
διδακτικές προσεγγίσεις. 
 

4. Ταναμπάση  
Αναστασία 

Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση των πρακτικών εφορείας των 
εκπαιδευτικών καταστημάτων Βέροιας των ετών 1892-1911. 
 

5. Παπαδοπούλου 
Αλεξάνδρα 

Η ξένη γλώσσα στο ελληνικό σχολείο: ιστορική θεώρηση της 
σύγχρονης κατάστασης και ερευνητικές προοπτικές στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής. 
 

6. Βατάλη Μαρία Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού τοπικής ιστορίας (Σιάτιστας) με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών. 
 

7. Θεοδωρίδου Μαρία Σχολική και κοινωνική προσαρμογή εφήβων μεταναστών/τριών στην 
Ελλάδα. Η «Εθνογραφία» του Διαπολιτισμικού Λυκείου 
Θεσσαλονίκης. 
 

8. Παπαδημητρίου 
Αθηνά 

Η ευρωπαϊκή διάσταση και η ελληνική εμπειρία κατά την εφαρμογή 
του Σ.Ε.Π. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Έρευνα πεδίου στη 
Δυτική Μακεδονία. 
 

9. Καράτζια 
Ευαγγελία 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία κατά την 
περίοδο 1893-1914: Η περίπτωση του Βαλταδωρείου Γυμνασίου 
Κοζάνης. 
 

10. Κουρμετλή Αθηνά Η επιλογή στελεχών (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης 
και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης) στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο 3467/2006: η περίπτωση της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

11. Κωστελίδου 
Αναστασία 

Η αντιμετώπιση του θεσμού Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς. 
Η περίπτωση του Νομού Κοζάνης. 
 

12. Ταναμπάση 
Αναστασία 

Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση των πρακτικών εφορείας των 
εκπαιδευτικών καταστημάτων Βέροιας των ετών 1892-1911. 
 

13. Τσάνης Ευάγγελος Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν 
3467/2006). Αποτύπωση των μοριοδοτούμενων χαρακτηριστικών των 
επιτυχόντων στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
 

14. Βόλτση Αγγελική Εκπαιδευτικά ζητήματα της Καστοριάς μέσα από την τοπική 
εφημερίδα "Καστοριά" του Θ. Βαλαλά (1923-1933). 
 

15. Νάνος Αθανάσιος Αναγνώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις του Μακεδονικού Αγώνα: 
πραγματικικότητα και αποφάσεις μέσα από τις πηγές και τη χρήση του 
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Google Earth. 
 

16. Πασχαλίδου 
Ευτυχία 

Ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας: Η περίπτωση των προσφύγων της 
Ανατολικής Θράκης. 
 

17. Τσατσίδου 
Παναγιώτα 

Ευρετηρίαση και αξιολόγηση των θεμάτων της προσφυγικής 
αποκατάστασης μέσα από το Τύπο της Κοζάνης (1922-1933). 
 

18. Μπακαλάκος 
Δημήτριος 

Η βιωμένη αντίληψη της ιστορίας στο νομό της Φλώρινας: οι 
μαρτυρίες για την αντίσταση και τον εμφύλιο. 
 

19. Σαρτίνα  
Αικτερίνη 

Μνήμη και πολιτισμική ταυτότητα: Ο ρόλος της προσφυγιάς στη 
διαμόρφωσή τους. Το παράδειγμα των Ιβρίων και των Τενέδιων 
πρώτης και δεύτερης γενιάς. 
 

20. Κουσαρίδης 
Κωνσταντίνος 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ελληνορθόδοξης κοινότητας στην 
Κωνσταντινούπολη μέσα από την εφημερίδα "Ο Ανατολικός Αστήρ" 
1861-1991. 
 

21. Τασίκα  
Μαρία 

Προφορική Ιστορία: αναμνήσεις από την αντίσταση και τον εμφύλιο 
στη Δυτική Μακεδονία (Ν. Καστοριάς). 
 

22 Μπίτος  
Βασίλης 

Η εικόνα του "άλλου" του εχθρού στα απομνημονεύματα της περιόδου 
του Μακεδονικού Αγώνα του Γ. Τσόντου – Βάρδα. 
 

23 Τζώτζη  
Νικολέτα 

Αντίσταση κι Εμφύλιος στη Μακεδονία: τα πρόσωπα και οι ιστορίες 
τους. 
 

 
Γ.2.2.2.2. Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ΔΥΟ (2) 
 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας 

1. Τσαντάκη 
Ευαγγελία 

Ταξινόμηση και ανάλυση περιεχομένου των ειδήσεων της εφημερίδας 
"Κόσμος" της Οδησσού (1906-1916), που αφορούν σε ζητήματα 
παιδείας και εκπαίδευσης. 
 

2. Τσιγγένη 
Παρασκευή  

Ο νόμος 1286/1982: Η περίπτωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της 
Φλώρινας. 
 

 

Γ.2.2.2.3. Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29)  

 
 
α/α 
 

 
Ονοματεπώνυμο 
φοιτητή/τριας 

 

 
Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας 

1. Τζοβανάκης  
Δημήτριος 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Εικαστικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους και οι παράγοντες που 
επέδρασαν στη διαμόρφωσή τους. 
 

2. Συμεωνίδου Μαρία Επές Σεβάστειας – Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας : δύο τόποι – ένας λαός 
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– μία ιστορία. 
 

3. Θεοδώρου Ευτέρπη Εθνομαθηματικά και Γεωμετρία: Μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία 
της γεωμετρίας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 
 

4. Γεωργιάδης 
Γεώργιος 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία. Το 
Διδασκαλείο Κοζάνης (1914-1936). 
 

5. Σεχίδης 
Κωνσταντίνος 

Η εκπαιδευτική κατάσταση στην προξενική περιφέρεια της Προύσσας 
μέσα από έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών (1856-1875). 
 

6. Σκούπρας Χρήστος Η Ορθοκωστά του Θανάση Βαλτινού και η Κριτική. Η λογοτεχνική 
πρόσληψη της Ιστορίας. 
 

7. Αρσένης  
Κωνσταντίνος 

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών 
Σχολών: Μια απόπειρα συγκριτικής καταγραφής και κριτικής 
αποτίμησης. 
 

8. Μπέσσα Ελεονόρα Θέματα από την πολιτισμική κληρονομιά της Φλώρινας. Εκπαιδευτικό 
υλικό για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των δημοτικών σχολείων της Φλώρινας. 
 

9. Αδαμίδης Νικόλαος Ευρετηρίαση και ερμηνευτική προσέγγιση μιας συλλογής ογδόντα 
ιστορικών δημοτικών   ποντιακών και νεοποντιακών τραγουδιών. 
 

10. Στυλιανού 
Χαρίκλεια 

«Ο καθρέφτης μέσα στον καθρέφτη. Η διαμόρφωση της εικόνας της 
“άλλης” κοινότητας στα ελληνοκυπριακά σχολικά εγχειρίδια της 
Ιστορίας για το δημοτικό σχολείο στην Κύπρο από το 1960 μέχρι 
σήμερα». 
 

11. Καλικαντής 
 Παναγιώτης 

Ο Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος (1873-1893). 

12. Κόγια Αναστασία «Ευρετηρίαση των παιδαγωγικών αντιλήψεων που καταγράφονται στην 
εφημερίδα “Εποχή” του Νίκου Καπετανίδη «Τραπεζούντα  1918 – 
1921». 
 

13. Διαμάντη Όλγα Η καταστροφή του Χορτιάτη (2 Σεπτεμβρίου 1944). Συμβολή στη 
τοπική ιστορία της κοινότητας. 
 

14. Μουσουλή 
Αλεξάνδρα 

Η πολιτική κατάσταση στην Καστοριά τν περίοδο του μεσοπολέμου 
μέσα από την εφημερίδα "Καστοριά" του Θ. Βαλαλά. Πρώτη 
καταγραφή και αποτύπωση. 
 

15. Αμπάζη Ευαγγελία  Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση των εκπαιδευτικών πολιτικών και 
κοινωνικών θεμάτων των τοπικών εφημερίδων της Έδεσσας της 
περιόδου 1912-1922. 
 

16. Νάκου Παρασκευή Η "περιπέτεια" της νεοελληνικής ταυτότητας. Η περίπτωση του 
περιοδικού "Ευθύνη" και "Ο Πολίτης". 
 

17. Στυλιανού 
Χαρίκλεια 

Ο καθρέφτης μέσα στον καθρέφτη. Η διαμόρφωση της εικόνας της 
"άλλης" κοινότητας στα ελληνοκυπριακά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. 
 

18. Αλχατζίδης 
Δημήτριος 

Το Ποντιακό Ζήτημα: Η πορεία των παλιννοστούντων Ελλήνων των 
πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών προς την Ελλαδική πραγματικότητα. 
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19. Αμαραντίδου 
Κυριακή  

Ευρετηρίαση των εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων της 
εφημερίδας "Αργοναύτης" του Βατούμ (1912-1918). 
 

20. Γκέκα Βάια Στάσεις των γηγενών Σλαβόφωνων της Εορδαίας από το 1922 έως 
σήμερα. 
 

21. Πουγαρίδου 
Παρασκευή-
Αναστασία 

Οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του Χρύσανθου, Μητροπολίτη 
Τραπεζούντας, στο διπλωματικό πεδίο του 1918-1921. 

22. Βρυώνης Μιχάλης Η συμβολή του διευθυντή-ηγέτη του Δημοτικού Σχολείου στην 
υποδοχή-υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών στην Κύπρο. 
 

23. Παντελή 
Παναγιώτης 

Γλωσσική και εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο: οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σχετικά με την πολυγλωσσία. 
 

24. Σταυρίδης Παύλος Διεύθυνση σχολικής μονάδας και υποδοχής - Στήριξη 
νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. 
 

25. Παπαδοπούλου 
Μαρία 

Μαρτυρίες για τις ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας και της Σοβιετικής 
Ένωσης μέσα από τις εφημερίδες "ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝ" (1/11/1911-
1/1/1912), "ΗΧΩ" (17/8/1914-19/9/1914, Οδυησσός), 
"ΑΛΗΘΕΙΑ" (8/5/1924-25/2/1925, Κρασνοντάρ) και 
"ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ" (1932-1937, Σοχούμ). 
 

26. Βασιλειάδης 
Μάνος 

Στάσεις και απόψεις των Κεφαλλονιτών για το Οικοτροφείο της 
Λάσσης και τους τροφίμους του. 
 

27. Γκόγκου Ελένη Η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στους Έλληνες από την 
περίοδο του 1930 έως το 1950, όπως παρουσιάζεται στις σελίδες του 
Ριζοσπάστη. 
 

28. Κεχαγιά Ελισάβετ Τα θέματα πολιτικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής στην ευρύτερη 
περοχή του Πόντου την περίοδο 1919-1920 μέσα από την εφημερίδα 
"Ελεύθερος Πόντος" του Βατούμ. 
 

29. Τσαούση 
 Χριστίνα 

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε 
σλαβόφωνο περιβάλλον. 
 

 
Γ.2.2.2.4. Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ΕΠΤΑ (7) 
 
1. Αναγνωστόπουλος 

Νικόλαος 
Η "Λογαριθμιστική" του Εμμανουήλ Γλυζούνιου: Το πρώτο 
μαθηματικό εγχειρίδιο πρακτικής αριθμητικής στο πλαίσιο της 
Ελληνικής παιδείας κατά τους πρώτους αιώνες μετά την Άλωση". 
 

2. Αναστασιάδου 
Όλγα 

Το προσφυγικό ζήτημα στις εφημερίδες "Εθνικός Κήρυξ" -Ατλαντίς 
1918-1925. 
 

3. Γιαννόπουλος 
Παντελής 

Οι οπτικές των Γ. Τ. Βάρδα και Ι. Καραβίτη για τις ταυτότηες των 
"αλλόγλωσσων" του χώρου της βορειοδυτικής Μακεδονίας πριν από το 
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1912. Το παράδειγμα των σλαβόφωνων. 
 

4. Μανάνη Δήμητρα Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος στον αρχαιολογικό χώρο του 
λόφου του Αγίου Παντελεήμονα και στην αντίστοιχη συλλογή του 
αρχαιολογικού μουσείου Φλώρινας για παιδιά του Γυμνασίου. 
 

5. Ευκαρπίδης 
Νεκτάριος 

Το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τις εφημερίδες "Μακεδονικά Νέα", 
"Εφημερίδα των Βαλκανιων" και "Μακεδονία" των ετών 1912-1925. 
 

6. Τζουκμάνη 
Πασχαλιά 

Η εικονογράφηση του νέου σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας στης ΣΤ΄ 
Δημοτικού: Μια νέα προσέγγιση στη διδακτική της Ιστορίας ή 
επιστροφή στο παραδοσιακό μοντέλο. 
 

7. Χατζηαθανασίου 
Δέσποινα 

Το ποντιακό ζήτημα μέσα από το έργο του Λεωνίδα Ιασωνίδη. 

 

Γ.2.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  
 

Επιτροπ
ή 

Βαθμίδα 
εκλογής 

Γνωστικό αντικείμενο Τμήμα/Πανεπιστήμιο 

Τριμελής Επίκουρος 
καθηγητής 

Ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών  
και των παιδαγωγικών ιδεών 

Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης,   Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. 

Τριμελής Επίκουρος 
καθηγητής 

Ιστορία της νεοελληνικής  
εκπαίδευσης με έμφαση στην  
εκπαίδευση των δασκάλων 

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Επταμελής Λέκτορας Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
 

Ψυχολογικό Τμήμα, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Επταμελής Λέκτορας Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
 

Τμήμα Νηπιαγωγών, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Επταμελής Λέκτορας Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
 

Τομέας Παιδαγωγικής του 
Τμήματος Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 

Τριμελής Επίκουρος 
καθηγητής 

Ιστορία της εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Τριμελής Επίκουρος 
καθηγητής 

Ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών 
και των παιδαγωγικών ιδεών. 

Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. 

Τριμελής Αναπληρωτής 
καθηγητής 

 ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Τριμελής Αναπληρωτής  
καθηγητής 

 ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Επταμελής Λέκτορας Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
 

Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. 

Επταμελής Επίκουρος Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  Τομέας Παιδαγωγικής του 
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 καθηγητής  Τμήματος Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

 
1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (6) ΕΞΙ  
1.Α.  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ          (2) ΔΥΟ  
1.Β.  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (4) ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (9) ΕΝΝΕΑ  
2.Α.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (3) ΤΡΕΙΣ  
2.Β.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (6) ΕΞΙ  
3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (25) ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
3.Α.  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (23) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ   
3.Β.  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (2) ΔΥΟ  
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (36) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
4.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (29) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 
4.2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (7) ΕΠΤΑ 
5. ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Η ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ (15) 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

6. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Η ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ (58) 
ΠΕΝΗΝΤΑΟΚΤΩ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ/ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ 

(11) ΕΝΔΕΚΑ  

 
Γ.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 
Γ.3.1.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 

  Σεπτέμβριος 1993 – 
  Σεπτέμβριος 1995 

  

 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Καθ. Ν. Τερζής, Καθηγητής και Σ. Καραστεργίου-
Ζιώγου, Επίκουρη καθηγήτρια. 
«Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά τους δυο τελευταίους αιώνες».   
 

 
22-12-1997 
 

 

 Αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος του ΠΕΚ Κοζάνης στα πλαίσια της 
Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
εκπαιδευτικών. (22-12-1997/793). 
 

 
2004-2005 
 

 

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 
 

 
2007-2008 

 

 Το πρόγραμμα εντάσσεται στα «Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής 
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 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», χρηματοδότηση 
ΕΠΕΑΕΚ, διάρκεια 2004-2008, επιστημονικά υπεύθυνη: Κ. Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, Καθηγήτρια. 
Υπήρξα υπεύθυνη της Περιφερειακής Ομάδας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΟΕ 
Δυτικής Μακεδονίας) το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Δράσης 
«Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση σπουδαστών σε θέματα φύλου» στη 
Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του προγράμματος: «Προωθώντας την ισότητα 
των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου».  
 

 
2011-2013 
 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής ενάντια στη βία των γυναικών στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ. 
 

 
Γ.3.2.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
 
2007-2014 
 

 Περιοδικό Μακεδνόν (ΓΣ. 196/31.5.2007).  
 

 2012-2014  Επετηρίδα ΜΕΝΟΝ Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 

2002-2014  Περιοδικό Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης  της ΕΛΕΙΕ (Ελληνική Εταιρεία 
Ιστορικών της Εκπαίδευσης). 

 
 
Γ.3.3.  ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
  

2002-2012 Μακεδνόν 
 

2012-2014 ΜΕΝΟΝ 
 

2002-2014 Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης 
 

2006-2007 Σύγχρονη Εκπαίδευση 
 

 
Γ.4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 

ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  

Διδακτική εμπειρία στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές) σε Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού. 

Συμμετοχή σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
ερευνητικά προγράμματα. 
 

Διοικητική εμπειρία δημόσιου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος στην αξιολόγηση, τις 
δημόσιες σχέσεις, τις προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές. 

Εποπτεία φοιτητικών εργασιών 
(διατριβές, μεταπτυχιακά). 

Συμμετοχή σε ΤΡΕΙΣ (3) 
συντακτικές επιτροπές περιοδικών. 

 

Συμμετοχή σε εκλεκτορικά μελών 
ΔΕΠ. 

Κριτής ΤΕΣΣΑΡΩΝ ( 4) 
επιστημονικών περιοδικών. 

 

ΣΎΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 
1981-2014  2006-2014 1993-2014 
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Δ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 

Δ.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Δ.1.1. ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 
            ΜΙΑΣ (1)  

 
 
 
 
 
 

 

1. Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης( EΛEIE) (από το 2011 και μέχρι 
σήμερα) 

      Περίοδοι εκλογής Δ.Σ.: α) 2011-2013 και β) 2013-2015 
 

 
 
 
 
 

Δ.1.2. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:  ΟΚΤΩ (8) 
 
 
 
 

 
Δ.1.2.1.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:  ΔΥΟ (2) 
 
      1.   International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 2013 

 

2. European Higher Education Society (EAIR) 
 

 
Δ.1.2.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:  ΕΞΙ (6) 
 

1. Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης ΕΛΕΙΕ, μέλος του ΔΣ 
www.eleie.gr και http://www.eleie.gr/en/society-governance.html 

 

2. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος  
 

3. Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας 
      historyandteachinghistory.gr/en/μέλη/iliadou-tachou-sophia/  

 

4. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία  
 

5. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών  
 

6. Κέντρο Ποντιακών Μελετών 
 
 

Δ.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ 
         ΟΚΤΩ (8) 
 
 
2005 
 

  

 Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού συμποσίου Η 
ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αι. Ερευνητικές συνιστώσες και 
επιμέλεια των πρακτικών. (Φλώρινα,2005). 

 
2007 

 

 Μέλος της οργανωτικής-επιστημονικής επιτροπής του 4ου διεθνούς 
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 συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Πάτρα, 2007). 
 

 
2010 
 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου Ιστορικές και 
Συγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην 
Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη 
Φλώρινα στις 5/5/2010. 
 

 
2011 
 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου Τα παιδιά της 
Φρειδερίκης (Φλώρινα, 6/4/2011). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ. 
Την έρευνα και την επίβλεψη των εργασιών των φοιτητών, καθώς και την 
οργάνωση της όλης διεξαγωγής του συνεδρίου είχαν αναλάβει οι 
καθηγητές Σ. Ηλιάδου-Τάχου και ο Α. Ανδρέου. 
 

 
2012 
 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς  συνεδρίου "Education 
Across Borders", που πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή της 
Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 5-7/10/2012. 
 

 
2012 
 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς  συνεδρίου H Δυτική 
Μακεδονία: Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα που 
πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 7-9/11/2012.  Επιμέλεια των 
πρακτικών.  

 
 
2014 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του  συνεδρίου της 
Παιδαγωγικής Εταιρείας. 

 
 
2014 

 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της τιμητικής εκδήλωσης 
στον Δ. Μπέσσα.  

 
 
Δ.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
 
Δ.3.1. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ (31) 
 
 
2002 
 
 

 1)  2ο Διεθνές Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών Η παιδεία στην Αυγή του 21ου 
αιώνα-ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις . 

       «Παιδαγωγικοί προβληματισμοί και μεταρρυθμιστικοί πειραματισμοί στο 
Γυμνάσιο Μοναστηρίου Πελαγονίας (1876-1912): η εκσυγχρονιστική ορμή 
και το αίτημα της εθνικής επιβίωσης» στο  
(http:www.elemendu.upatras.gr,eriande,index.htm). 

 
 
2004 
 
 

 2)   3o Διεθνές Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών Ιστορίας της Εκπαίδευσης  
       Γλωσσικά, εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της 

Μακεδονίας (1912-1936) στο 
(http:www.elemendu.upatras.gr,eriande,index.htm) 
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2004 

 3)  S. Iliadou-Tachou, E. Tsakiridou. The foundation of Didaskalio and 
Pedagogical Academy of Florina: Similarities and differences in International 
Confernce of Education Research Association (ΕRA). ERA : Rethymno. 
 
This manuscript compares the two types of teachers’ education institutes that were established by the 
Greek State in 1926 and in 1941 at Florina. These institutes had many differences but also a lot 
in common as they were influenced by the same local society.   So we tried to describe their structure 
and function, considering the two institutions in their own period under their special social and 
ideological conditions. Finally it has to be declared that it was not possible to include the whole 40 
years of the Pedagogical Academy history. Thus we preferred a limited search till 1948, because after 
the Greek civil war a lot of things had changed and nothing was the same any more. The 
“Didaskalio” of Florina was founded on the 29th of September 1926 (Act 341/30 September 
1926). According to the edict of the establishment, during the school year 1926-1927 the classes 
A,B and C were formed and one more class was added on an annual basis. Didaskalio of Florina 
was planned to have six classes till 1929 and five in the period 1929-1933 (Act 291/ 
4368/9.8.1929). The main aim of this educational institute was to prepare Greek teachers for the 
primary schools in the Northern-Western Makedonia. It accepted pupils who had gratuated from 
the first class of the high school, if they could succeed in special exams. These exams were written and 
oral. Written exams were held in Composition and in Maths and oral in Reading and 
Comprehension of a Modern Greek text. A candidate with a minimum overall degree of six in both 
kinds of examinations was considered successful (Act 241/20 .9.1924). Didaskalio a secondary 
educational institution was established in the “National Boardinghouse” building and included two 
experimental schools for pedagogical training. The “Pedagogical Academy” of Florina was founded 
and started to prepare teachers in 1941-1942, when Greece was occupied by the German army 
(Archive of the Pedagogical School of Florina, 14.11.1941). Its first director established the 
institution, named K. Spetsieris, in a building, which belonged to the fourth primary school and 
included two experimental schools for the pedagogic practicing of the future teachers. One of them had 
five classes and the other had one class. These experimental schools belonged to the authority of the 
director of the “Pedagogical Academy” although they had headmasters of their own. This educational 
foundation was considered as post-secondary education school, because it accepted young people who 
had achieved a high school diploma and had a satisfactory academic level. 
 

 
2006 
 
 

 
 4)   Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Γ. Ιορδανίδης, Ε. Γρίβα, Γ. Μπέτσας, 

«Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης 
Φλώρινας: (1989-1993)», 

    4ο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή του Εργαστηρίου του 
Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών με θέμα «η ιστορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

    Στο http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/ 
 

 
2007 
 
 

 
 5) A. Andreou, S. Iliadou-Tachou. The dilemma: Modernization or 

perseverance in the ethnical traditions. Balkan Society. Thessaloniki : Kyriakidis, 
415-423. 
 
The recent accession of  the Balkan countries to the EU raises the  dilemma “Modernisation or 
perseverance in the national traditions”,  regarding the situation of  the education context in 
comparison to the other Member States. Under these circumstances the challenge of adopting 
Modernisation is so crucial that it can seriously affect the future of their population.(P. 
Kitromilides,1996) Certainly the discussion on the implications of the Lisbon Process in education 
and training in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, The Former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro) must be considered of a main 
importance for many reasons:. First the geographical focus is of particular interest in considering the 
effects of EU strategies on the Balkan countries.. Furthermore, the Balkans excites for a high 
number of initiatives  the interest, of either founders or both non-governmental and governmental 
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organisations which, among other aspects, leads to a very over-crowded landscape of reform with 
heavy pressure on the key stakeholders to respond to a high number of demands on their limited 
resources. (V.Mc.Bride, 2005) 

 
 
2007/2008 
 
 

 6) S. Iliadou-Tachou, E. Tsakiridou, J. Iordanidis, E. Griva, J. Betsas. A 
Need Analysis project for postgraduate students of the University of 
Western Macedonia in the 29th Annual FORUM of EAIR. Innsbruck, 
Austria (Referendum in CD). 
 
The present study aims at identifying the needs and expectations of postgraduate students in the 
context of Greek Tertiary Education. This is to be achieved through the development of a needs 
analysis project which will take place as the course proceeds (on-going needs analysis or formative 
evaluation). The absence of formal needs analysis procedures in postgraduate programmes at 
Greek Universities has provided the stimulus for the design of this study. The research, which 
used multiple methods to collect information, has successfully generated a large amount of data 
which allowed for suggestions and highlighted some possible directions for further research. 

 
 
2008 
 

 
 7)  S. Iliadou-Tachou, E. Tsakiridou, G. Iordanidis, E. Zmas. Greek 

University Students attitudes about European education networking and 
European education policy aspects in EAIR Forum. Copenhagen, Denmark 
(referendum in CD). 
 
The present study is concerned with the exploration of issues that fall under the European 
educational dimension. It aims at identifying and recording Greek university students’ beliefs, 
viewpoints and attitudes towards certain issues of European Educational policy and student 
mobility. This is to be achieved through the development of a research project, where students from 
various Greek Universities participated. The research has generated an amount of data which 
highlighted students’ positive attitude towards the European dimension in educational systems and 
allowed for suggestions for ensuring high quality in student mobility and promoting the 
development of the European dimension. 

 
 
2008 
 
 
 

 
 8)   S. Iliadou-Tachou. Educational mechanisms, religious-cultural identities 

and national consciousness in the ottoman Pontos (1860-1922) in Atelier de 
travail-Research Seminar Education and Culture XIXe-XXes: Education and culture 
19th and 20th century in multicultural environment. Greece Europe, 
Mediterranean, Rhodes 11-12 November 2008. 
 
The present study examines the processes through which the religious and cultural determinations 
of “millet’s” identity are converted to national ones, in the background of the Ottoman Pontos 
during the period 1860-1922. It indeed focuses on the social operation of the educational 
mechanism, electing its role, and also searches the role of the groups involved in a social level, 
towards the achievement of the aims of the local schools. The choice of the Ottoman Pontos area as 
a field of research has been done for the following reasons: Pontos area is one of the few regions in 
which it is feasible to follow-up the conversion processes from the previous Roman citizenship 
identity to the identity of Roum “millet” members and then to the national one. This was mainly 
achieved by the contribution of famous scholars, with a deep background on Byzantine culture who 
served or formed educational structures in this region till 1922.  Consequently in the case of 
Pontos the width of the time period has allowed the more complete follow-up of identities’ evolution 
in a wider scale. The time period under research, starts in the year 1860 because according to our 
opinion, the General Regulations applied to Pontos region were the starting point of the conversion 
process of millet’s identities. This hypothesis is justified by the fact that in 1860 the conditions for 
a mass national movement in the Pontos region were established and it had three dimensions: a) 
the polemic one, expressed by the development of guerrilla groups, b) the policy one, expressed by 
the representation in several international fora for the question of Pontos’ Democracy and finally c) 
the educational one, which raises in the interests of the present study. Finally, 1922 constitutes the 
year during which the visions and the high expectations were lost and the holocaust of the Great 
Idea took place. 
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2009 
 

 
 9) Α. Andreou, S. Iliadou-Tachou, J. Betsas. “Inclusive education as a 

concept of social justice or a method of assimilation? The case of 
Frederica’s children” in Inclusive education in the Balkan countries. Policy 
and practice, Ochrid 27.7.2009. (CD) 

 
Inclusive education emphasizes the importance of compensative operation of education. Focusing 
particularly on vulnerable and marginalized groups, inclusive education refers to “the right of all 
learners to a quality education that meets basic learning needs and enriches lives”. Consequently, 
inclusive education seeks to promote social inclusion, a very complex notion that suffers from a 
lack of shared understanding. As Fend indicates social psychology and sociology adopt that “the 
concept of social inclusion refers to the procedure of making somebody social, of adopting norms 
and values”. Differently enough, in political terms social inclusion is about how societies deal with 
“difference”. In this regard, social inclusion is “understood as being part of a larger discourse about 
the politics of difference or identity politics, in which marginalized groups struggle to gain a role 
and a voice in political participation”. Social inclusion which often encompasses the struggle of 
vulnerable and marginalized individuals and groups deprived of their right to education. This 
paper, aiming at studying and evaluating a project of inclusive education at the late 60’s and early 
70’s in Greece, focuses on the latter understanding of the notion “social inclusion”. Additionally, 
examines if the particular project of inclusive education could also be evaluated as assimilation, on 
the one hand, the denial of participants’ rights of freedom of expression, and to cultural identity 
and, on the other hand, the systematic manipulation of conscience.  

 
 
2009 
 
 

 
 10) Ε.Griva, S. Iliadou-Tachou, A. Papadopoulou. Language policies 

addressed to Greek primary and secondary education: students’ 
attitudes and teachers’ viewpoints in 1st International Conference on 
language policy and language planning in the Mediterranean. 
University of Cyprus, 17-19 Οctober 2009. 

 
In present-day Europe “the acquisition of language skills by European citizens has become a 
prerequisite for full-fledged participation in the new professional and personal opportunities open to 
them” (White Paper, 1995). Since plurilingualism has been recognised as an important factor for 
communication within European context and a prerequisite for respect to other cultures and 
languages, Greek authorities have adopted language policies, which result into encouraging the 
teaching of a range of languages in primary and secondary education (Law 1566,1985, Circular 
4230,17-8-93, Curriculum 1997, Curriculum 1999, Cross- Thematic Curriculum 2002, 
Circular 12,773,77094, 28-7-2006). This study aims at recording the language policies 
addressed to Greek primary and secondary education. It attempts to: present briefly the situation 
of modern language teaching at Greek primary and secondary education; record primary and lower 
secondary education students’ plurilingual skills and multicultural experience; identify their 
attitudes and preferences to European languages; explore the extent to which Greek teachers are 
informed and the degree of their agreement with central issues on European Language Policy. 
This is to be achieved through: a) a brief overview of the situation of foreign language teaching at 
Greek Education for the last 20 years through an analysis of the content of the curricula and 
official documents on foreign language teaching and b) the development of a research project, taking 
place during the academic year 2008-2009; 863 primary school students as well as 400 students 
from secondary schools participated in the study. Two versions of a questionnaire were used for 
gathering information from the part of the primary and secondary education students respectively. 
In addition, semi-structured interviews were conducted with twenty (20) teachers since it is 
important to know their views and beliefs in order to understand how they affect their educational 
practice. The results highlighted students’ great interest in learning foreign languages for 
communicative purposes. Although they regard English as the basic means of international 
communication, they express their willingness to acquire basic skills in other European languages 
(such as Italian and Spain). Furthermore, teachers’ positive attitudes towards basic issues of 
language policies and multilingualism were recorded. 

 
2011 
Αθήνα 

 
 11) Α. Αναστασίου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Χαρίση. Η Ρόζα Ιμβριώτη στο 

Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών και το καθεστώς Μεταξά στο Διεθνές 
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Συνέδριο Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη. 
Αθήνα: Γρηγόρης, 59-74.  

 
Η μελέτη αυτή εστιάζει στην ίδρυση του Προτύπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών (ΠΕΣΑ) και στην εισαγωγή 
της ειδικής εκπαίδευσης ως δημόσιας εκπαιδευτικής πρακτικής στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα εξετάζει τη 
συμβολή της Ρόζας Ιμβριώτη και προσπαθεί να ερμηνεύσει την ίδρυση του ΠΕΣΑ μέσα στην ιστορικο-
πολιτική συγκυρία του καθεστώτος Μεταξά την εποχή του μεσοπολέμου. Επίσης αποπειράται να ανιχνεύσει τη 
σημασία που είχε το ΠΕΣΑ στην εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης την περίοδο 1937-1983. 

 
2011 
Πάτρα 

 
 

 
 12) Σ. Ηλιάδου-Tάχου, Κ. Φωτιάδης,  Ε. Γρίβα, Μ. Νταβλιανίτζε. Ιστορική 

θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία (μέσα 19ου-1937) 
στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. 
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR) 
 

 
2011 

 
 

 
 13) Σ. Ηλιάδου-Τάχου,  Κ. Φωτιάδης,  Π. Πουγαρίδου. Οι περί γλώσσης 

αντιλήψεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και ο 
εκπαιδευτικός δημοτικισμός της εφημερίδας «Εποχή» (Τραπεζούντα 1920) στα 
Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. 
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR) 
 

 
2012 

 
 

 
 14) Andreou, S.Iliadou-Tachou, J.Betsas. Education projects regarding 

communism and anticommunism for the Greek Civil War children during 
the cold war period in 34th International Standing Conference for the History of 
Education (ISCHE). Geneva, 27-30 June 2012.  

 
Our presentation at this conference concerns one of the most tragic pages in the history of the 
Greek Civil War; the mass evacuation of the ‘warhandicapped’ children, which had been 
well known in Greece as “Paidomazoma” (child abduction) or “Paidofylagma” (child 
guarding), a tipping point for the anti-communist or, respectively, the anti-government 
propaganda campaings and, at the same time, one of the main causes of division in Greek 
society for decades in the postwar period. An infinite valley of tears, raping of childhood 
innocence, violent rupture of family ties, children taken by force from their parents became 
representations promoted by both the sides, the right-wing governments and the leftist rebels. 
However, above and beyond the communicative management of the subject, that 
unprecedented and unrepeatable tragedy has marked the personal memory of the children 
who experienced the events and the family memories of the later generations as well. 
Without any exaggeration, the Greek civil war was associated with a humanitarian crisis, 
which could be seen as one of the worst nightmares in recent Greek history. Political and 
social polarization had seeped into society as a whole. The armed violence enacted among 
small communities, like in villages, the massive deaths of innocent citizens, the 
imprisonments and the executions of thousands of people are only some of the aspects of the 
violence. Confronting a complex context of social, political and economic problems, postwar 
Greece formed the concept of social justice, in relation to the implications of the civil war. 
Both sides intended to provide social justice, in order to constitute conditions for social 
mobility. A type of social justice which also should be connected with the reprioritization of 
the crucial family and local ties of devotion interpreted completely differently by the two sides: 
in the frame of the supreme values of nationalism, on the one hand, and communism, on the 
other hand. 

 
 
2012 

 

 
 15) Α. Maggou, E. Griva, S.Iliadou-Tachou. Developing materials for 

teaching Greek as a foreing language to young learners in Education across 
borders. Faculty of education, UOWM, October 2012. 
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The aim of this paper is to present a project for teaching Greek as a foreign language. For the 
purpose of the project, user friendly materials and tasks were developed, based on learners 
individual needs. The materials were contextualized to the experiences of the specific groups of 
learners, which were examined through a needs identification instrument, before the implementation 
of the project. In addition,  the materials were contextualized to  topics and themes that provide 
meaningful and purposeful uses for the target language. Every unit was designed to offer 
opportunities for integrated language skills development, as well as to offer a variety of situations, 
nations and functions and to provide opportunities for self-evaluation. Every unit was taught 
through three basic stages : a) the pre-stage, which was the stage of activating young learners’ prior 
knowledge, stimulating their motivation and familiarizing them with the vocabulary of the unit, b) 
the while-stage : the students where engaged in text reading and comprehension, as well as 
performing vocabulary activities, c) the post-stage : in this stage the students where involved in 
writing and speaking interactive activities, such as pantomime and role-play games. 

 
  2012  

 
 16) S. Iliadou-Τachou, E. Kalerante, P.Tsiggeni. Greek paedagogy Academy 

entrance exam system for Greek students attending foreign universities 1982-
1991: A study case-The Florina Paedagogy Academy in Education across 
borders. Faculty of education, UOWM, October 2012. 
 

We review the legal stipulations over exam admissions of Greek Students attending foreign (especially 
Balkan) Pedagogy Academies to Greek Pedagogy Academies, which reflect the Greek government’s 
political predilection to attract back Greek students, lending special interest in the related legislation, 
as well as the political intent underlying the particular legislation. The admission legislative rule is 
reviewed against the political environment that favors the authorization of Greek student transfer 
from abroad. The Florina Pedagogy Academy, among others, has operated as a host institution and 
is our study case, which delves into the legislation enforcement and regulations of the admission 
system, highlighting testing and grading procedures, as well as broader deliberations within the 
academic community having to do with repatriated student placement. The Florina Pedagogy 
Academy files provide information on entrance candidacies from all foreign universities. At the same 
time, test subjects at placement and credits granted for courses taken abroad speak both for Florina’s 
and foreign universities’ cultures.   

 
 

2012 
 
 

 
 17) A. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Μανάνη. Η εικόνα της αρχαιότητας στη 

Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όπως αυτή παρουσιάζεται 
μέσα από τα τεύχη του περιοδικού «Αριστοτέλης» στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική 
Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο (υπό έκδοση). 
 
Η ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωριναίων Ο Αριστοτέλης» 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1941.Η έκδοση από τον Αριστοτέλη του  ομώνυμου 
περιοδικού, τον Ιανουάριο του 1957, ενίσχυσε τη δύναμη του αρχαιοελληνικού λόγου και 
κινητοποίησε έναν τοπικό πυρήνα  μορφωμένων ανθρώπων για τη δημιουργία ενός δημόσιου 
βήματος έκφρασης. Η διερεύνηση εκκινεί από την επιστημονική υπόθεση ότι η εργαλειακή χρήση 
της ελληνικής αρχαιότητας στο συγκεκριμένο περιοδικό αποτελεί συνειδητή επιλογή που αποσκοπεί 
στην κατασκευή του εθνικού εαυτού και στην αποδόμηση της ετερότητας, μέσα από την κατασκευή 
της έννοιας της εθνικής συνέχειας και της εθνικής συνοχής,  σε μια μακρά ιστορική διαδρομή και σε 
διαφορετικά συγκείμενα. Βασικός σκοπός της παρούσας επιστημονικής μελέτης είναι η περιγραφή, η 
χρήση και η ερμηνεία της ελληνικής αρχαιότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα 
του περιοδικού «Αριστοτέλης».   Επί μέρους στόχοι της μελέτης είναι: 1) να καταγράψουμε 
ποσοτικά τις υπάρχουσες αναφορές για την αρχαιότητα στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της 
μέσα από τα συγκεκριμένα τεύχη του περιοδικού 2) να καθορίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
αναφορών αυτών 3) να προσδιορίσουμε τη σχέση τους α) με την κυρίαρχη ιδεολογία της περιόδου 
και β) με την ιδεολογία των ανθρώπων που συμμετείχαν ως συγγραφείς στο περιοδικό και 4) να 
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αξιολογήσουμε τις αναφορές αυτές. Η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου αποτέλεσε το ερευνητικό 
εργαλείο με βάση το οποίο έγινε η μελέτη του περιοδικού (ποιοτική και ποσοτική).  

 
2012 

 

 
 18) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Αμαραντίδου. Από τα βουνά του 

Καυκάσου στο μεθοριακό οικισμό του Νέου Καυκάσου: «Και ξαν’ πουλίμ α’ σην 
αρχήν στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό 
κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό έκδοση).  

Ο Νέος Καύκασος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αμιγούς προσφυγικού οικισμού στον νομό 
Φλώρινας. Δεν είναι ο μοναδικός μεθοριακός οικισμός ούτε ο μόνος που δημιουργήθηκε από 
πρόσφυγες προερχόμενους από λίγα χωριά της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Η ιδιαιτερότητά του 
έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε εξαρχής, κυριολεκτικά εκ θεμελίων, σε έναν τόπο 
ακατοίκητο και ακαλλιέργητο έως τότε, που επιπλέον είναι δίπλα ακριβώς στα εθνικά σύνορα. Η 
παρούσα μελέτη επιχειρεί την καταγραφή της προσφυγικής ιστορίας και μνήμης, μέσα από την 
έρευνα αρχειακού υλικού και τεκμηρίων, την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και, κυρίως, 
την καταγραφή των προσωπικών μαρτυριών των προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς. Για την 
καταγραφή της βιωμένης εμπειρίας, ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχτηκε η ατομική ημιδομημένη 
συνέντευξη με χρήση ερωτηματολογίου. Όλες οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου, εκτός από του 
πρώτου μέρους που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία. Η ανάλυση και επεξεργασία των 
δεδομένων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 πληροφορητές γεννηθέντες μεταξύ 1918 και 1933, το οποίο 
προέκυψε με βολική δειγματοληψία. 

 
2012 
 
 

 
 19) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Π.Πουγαρίδου. Όψεις και οπτικές της 

αντιστασιακής Φλώρινας. Το παράδειγμα του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας στο 
Διεθνές συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως 
σήμερα. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό έκδοση). 
 
Το Εθνικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας αποτέλεσε έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο 
συσπειρώθηκε ένας αριθμός εργατοϋπαλλήλων. Κατά την περίοδο της κατοχής, η έντονη κοινωνική 
και ιδεολογική κρίση, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνωμοσίες αναφορικά με την τύχη της 
Μακεδονίας, επηρέασαν άμεσα τη λειτουργία του Κέντρου. Η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας 
των μελών του εγγράφηκε μεταξύ των προτεραιοτήτων της περιόδου. Η ουσιαστική απάντηση στον 
κατοχικό κίνδυνο δόθηκε μέσα από την οργάνωση αντιστασιακής δραστηριότητας. Οι γερμανικές 
αρχές αντιδρώντας σε αυτήν τη δράση προέβησαν σε αντίποινα. Ικανός αριθμός μελών του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου συγκαταλέχθηκε μεταξύ των θυμάτων των γερμανικών αντιποίνων. 
Η παρακολούθηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, του Μητρώου Μελών του Κέντρου, καθώς 
και η μελέτη των Βιβλίων Αλληλογραφίας, επέτρεψαν στον ερευνητή τη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης άποψης αναφορικά με τις πολιτικές, κοινωνικές και κυρίως τις εθνικές 
παραμέτρους που διαμόρφωσαν το ιστορικό συγκείμενο της περιόδου, καθώς και τις συνιστώσες που 
οδήγησαν στις εκάστοτε εθνικές και πολιτικές επιλογές. Η έρευνα γέννησε ακόμη ερωτήματα για 
τον τρόπο επιλογής των θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας, καθώς και για την ύπαρξη ηθικών 
αυτουργών πίσω από αυτές τις δράσεις. Στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρον απέκτησε η 
ανάδειξη των πρωταγωνιστών του Κέντρου, η παρακολούθηση της πορείας και των αποφάσεών 
τους, καθώς και η προσπάθεια ερμηνείας των κινήτρων και των επιλογών τους. Πρόκειται για 
ανέκδοτο αρχειακό υλικό.  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η προσπάθεια ανάδειξης της 
ιστορίας του εργατικού κινήματος στην περιοχή της Φλώρινας και η συσχέτισή του με την ιδεολογία 
και τις δράσεις των πρωταγωνιστών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου την περίοδο της κατοχής 
μέσα από την επεξεργασία του συνόλου των πηγών του αρχείου του Κέντρου, καθώς και μέρους του 
αρχείου του Δήμου Φλώρινας. Η πρωτοτυπία της έρευνας καταδείχθηκε από το γεγονός ότι 
ανάλογου περιεχομένου μελέτη για το Ε.Ε.Κ.Φ δεν έχει μέχρι σήμερα επιχειρηθεί από κάποιον 
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μελετητή. Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνεία των πηγών ήταν η ιστορική 
ερμηνευτική. Στην προσπάθεια ερμηνείας των επιλογών των πρωταγωνιστών χρησιμοποιήθηκαν και 
οι ημιδομημένες συνεντεύξεις των απογόνων των μελών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.   

 
2012 
 
 

 
 20) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Σεχίδης, Κ. Αμαραντίδου. Π. 

Πουγαρίδου. Η περιοχή της Φλώρινας πριν και μετά τον εμφύλιο μέσα από τις 
εκθέσεις των επιθεωρητών της εκπαίδευσης και την αναφορά της Οργάνωσης  
Near East Foundation(1949) στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την 
ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό 
έκδοση). 
 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει  πτυχές της κατάστασης που επικρατούσε στην 
περιοχή της Φλώρινας την προεμφυλιακή και μετεμφυλιακή περίοδο. Πηγές για την έρευνα 
αποτέλεσαν: α) οι εκθέσεις των επιθεωρητών εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στην περιοχή της 
Φλώρινας την περίοδο του Μεσοπολέμου και καλύπτουν μια χρονική περίοδο 16 χρόνων (1918-
1934), β) η αναφορά του C. M. Schermerhorn αντιπροσώπου του κοινωφελούς ιδρύματος Near 
East Foundation, ο οποίος μαζί με κλιμάκιο της οργάνωσης επισκέφθηκε την Φλώρινα τον 
Οκτώβρη του 1949. To κοινωφελές ίδρυμα Εγγύς Ανατολής (Near East Foundation - NEF) 
ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1915 ως "Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής" (Near East Relief) και 
λειτουργεί μέχρι σήμερα. Σκοπός του αρχικά ήταν να διασώσει τα θύματα της Αρμενικής 
Γενοκτονίας και των εκτοπισμών του 1915. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την 
ανταλλαγή πληθυσμών της Συνθήκης της Λοζάννης, το Ίδρυμα δραστηριοποιήθηκε και στην 
Ελλάδα, με στόχο την παροχή κάθε είδους βοήθειας στους Μικρασιάτες.  

 
2012 
 
 

 
 21) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, A.Ανδρέου. Ζητήματα εκπαίδευσης στη Φλώρινα κατά 

την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. 
Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
(υπό έκδοση).   
 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  θεσμών που 
αφορούσαν στους σλαβόφωνους και διαμορφώθηκαν από το ΕΑΜ στην επικράτειά του στη  
Δυτική Μακεδονία. Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται α) στην θεώρηση των εκπαιδευτικών 
θεσμών από την σκοπιά της Ιστορίας της εκπαίδευσης β) στην αξιοποίηση των αναφορών του 
Αρχείου Δραγούμη που φυλάσσεται στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη και γ) στην χρησιμοποίηση για 
πρώτη φορά ως πηγής της εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας, η οποία εκδιδόταν στη Φλώρινα τη 
συγκεκριμένη περίοδο. 

 
2012 
 
 

 
 22) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Π. Τσιγγένη, Ε. Καλεράντε. Μετάβαση από τις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά Τμήματα: Η περίπτωση της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Φλώρινας στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική 
Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη : 
Επίκεντρο (υπό έκδοση).   
 
Η ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος της Φλώρινας ως παραρτήματος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου με το Π.Δ. 544/1989 υπήρξε αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας των 
συλλογικών φορέων της πόλης.  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 
ανωτατοποίηση της Π.Α. της Φλώρινας. Σκοποί της είναι α) Η αποτύπωση και η αξιολόγηση του 
λόγου του τοπικού τύπου σχετικά με την αναγκαιότητα μετάβασης από την Παιδαγωγική Ακαδημία 
Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας. Το δείγμα αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα των 
εφημερίδων  «Φωνή της Φλώρινας» και «Έθνος». β) Η αποτύπωση και η αξιολόγηση του λόγου 
των καθηγητών της  ΠΑ. Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την αποτύπωση και αξιολόγηση του 
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λόγου των Καθηγητών επιλέχτηκε η ημιδομημένη  προσωπική συνέντευξη.   

 
2012 
 

 
 23) Σ. Ηλιάδου-Τάχου,  Ε. Καλεράντε. Οι εκπαιδευτικές στιγμές στη δεκαετία 

του ’50: Ο Ν. Πετρουλάκης στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας στο Διεθνές 
Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα.  
Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό έκδοση).  
 
Στην έρευνα μας με βάση την βιογραφική ανάλυση του Ν. Πετρουλάκη, αποτυπώνονται αντιλήψεις 
και ιδέες που συνδέουν  το μικρο-περιβάλλον της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας  με την 
κατασκευή του εκπαιδευτικού παραδείγματος. Αξιοποιείται, συνδυαστικά, η εμπειρία του ατόμου ως 
φορέα γνώσης, μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου προβάλλεται η διανοητική ζωή, οι θεσμοί 
αλλά και ο επιστημονικός διάλογος. Διερευνάται η γνωστική πράξη η οποία ισορροπεί με την 
εκπαιδευτική σκέψη, ώστε τελικά από τον υποκειμενικό συντελεστή να σχηματοποιείται η 
συγκρότηση των εκπαιδευτικών αξιών, προβληματισμών και θέσεων. Μελετώνται, διεξοδικά, 
αρχειακές πηγές της συγκεκριμένης περιόδου, ώστε να γίνει διακριτός ο εκπαιδευτικός λόγος και η 
ροή της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από τα στάδια των εκπαιδευτικών προβληματισμών, όπως 
διαμορφώνονται στο πολιτικό πεδίο των αντιπαραθέσεων αλλά και στο διεθνές εκπαιδευτικό 
επίπεδο.  

 
2012 
 

 
 24) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Φωτιάδης, Π. Πουγαρίδου. Η πολιτική ταυτότητα 

των προσφύγων από τον Πόντο στη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου: Η 
περίπτωση της εφημερίδας Ακρίτες του Βορρά στο 1ο επιστημονικό συνέδριο του 
ΙΑΠΕ Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των προσφύγων. Καλαμαριά: ΙΑΠΕ, 295-310 

 
 
21-24 August 2013 
Riga - Letonia 
 

 
 25) S. Iliadou – Tachou, M. Varvounis, A. Orfanou, 

“Investigating the interaction between education and power: The case of the 
Principality of Samos (1834-1913)”, 
International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 35, 
“Education and Power: Historical Perspectives”. 
  
In the Ottoman Empire, the distinction between national-religious communities, the millets, 
dominated and formed the framework within which education functioned. The Millet of 
Orthodox Christians, the Rum Millet, set the educational guidelines and options of Greek 
Orthodox communities. Nonetheless, in 1834, the institutional dimension of the newly 
established Principality of Samos created reversals on the determination of guidelines of 
educational policy. In the former framework of millet, new parameters were added, such as: 
a) the attraction of the Modern Greek National State as a model, with its power structures, 
such as its political parties or parliamentarianism, b) new balance in the relationship 
between the Church (ecclesia) and the Prince, c) interventions of the Sublime (High) Porte as 
provider and regulator of subordination in the case of the Principality, d) interventions of 
European Great Powers − carriers of peace-oriented Universalism and e) personality, 
culture and strategies of each Prince. Within such a complex of interlaced power relations, 
education was diversified not only in terms of its institutional framework, or concerning its 
prevailing ideology, but also in specific sectors, such as school books or syllabuses. The 
research method selected is the historical interpretive method which studies: a) legislative 
decrees rendered by the Principality of Samos, b) the variable institutional framework of its 
establishment, c) the changes in educational policy as reflected in educational legislation, 
syllabuses and textbooks and d) changes in the prevailing ideology. The latter objective can be 
approached upon the use of content analysis in official speeches of Princes of Samos. The 
results of this research are expected to: a) enlighten the forms of power relations developed in 
the Principality of Samos, b) record the effects of such relations in the formation of the 
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institutional framework and the prevailing ideology of education and c) decode the process of 
transition from the education of the Principality of Samos to the Greek national education. 
The shifting from the education of the Principality of Samos to the Greek national education 
is expected to take place through conflicts between the standards favored by the forms of 
power predominant from time to time. 

 

 
22-26 May 2013 
Patra, Greece  

 
 26) S.Iliadou-Tachou, I. Mpetsas, 
 

“Children in the maelstrom of the Greek Civil War. Educational and social 
practices at the beginning of the Cold War”. 
 
International Conference Family, School, and Local Societies: Policies and Practices for 
Children. 

 
 
 27-29 Ιουνίου 2014 
 Πάτρα- Ελλάδα 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 27) Β. Γιαλαμάς, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ορφανού, 

«Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ηγεμονία της Σάμου από τις σχολικές 
εκδόσεις του Ηγεμονικού Τυπογραφείου: Ανάμεσα στον Σαμιακό ηγεμονισμό 
και τον Ελληνικό εθνισμό», 

    7ο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή του Εργαστηρίου του 
Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ποια 
γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία: ιστορικές συγκριτικές προσεγγίσεις». 
 
Η ιστορική αυτή έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση της ιστορικής «γνώσης» όπως αυτή 
καταγράφεται σε εκδόσεις του επίσημου Ηγεμονικού Τυπογραφείου της Σαμιακής Ηγεμονίας, 
βιβλίων εγκεκριμένων από την Ηγεμονία για διδασκαλία στα σχολεία του νησιού. Τα βιβλία αυτά, 
με ιστορικό περιεχόμενο, επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν μοναδικό παράδειγμα σχολικών βιβλίων 
τόσο για τον «τοπικό» σαμιακό χαρακτήρα τους όσο και για το ιδιαίτερο πολιτειακό ηγεμονικό 
καθεστώς που τα παρήγαγε, την κυρίαρχη ιδεολογία του οποίου εκφράζουν. Κύριο στόχο της 
έρευνας αποτέλεσε η προσέγγιση του «σαμιακού ηγεμονισμού» και του «ελληνικού εθνισμού» και η 
αποτίμησή τους όπως αποτυπώθηκαν ως σχολική «γνώση». Η μέθοδος έρευνας που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση περιεχομένου κειμένων σχολικών 
εγχειριδίων με ιστορικό περιεχόμενο, που διδάχτηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Σαμιακής 
Ηγεμονίας. 
 

 
23-26 July 2014 
London –  
United Kingdom 
 

 
 28) S. Iliadou – Tachou and A. Orfanou, 

“From the tsarist Russia to Soviet Union: the effects of the civil war in the 
greek-speaking education”, 

 International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 36, 
“Education, War and Peace”. 

 
The study focuses in the greek-speaking education of the tsarist Empire which was encouraged by 
Great Catherine within the framework of the land and privilege granting to the greek-orthodox 
populations of the Ottoman Empire within the legislative texts “ukases” which created the conditions 
for their resettlement in the South Russia. After the revolution of 1905 the greek-speaking education 
was organized within the frameworks of the recognized greek-orthodox urban communities and 
constituted vehicle of the new-modern nationalism. The structures and ideological operation of the 
greek-speaking education are comparatively examined in various civil and social contexts: a) in 
Russia up to 1917, b) in Soviet Union (1917-1928) within the framework of the civil war but also 
the first period of government of Lenin. The international historiography concerns mainly the 
comparison of the tsarist education with the soviet one (Audrey L. Altstad, 1989). The axons of the 
comparative approaches are related to the content of the national educational policy, which is 
considered constant, since the framework is considered as changing (Altstad, 1989), or refer to a field 
where matters of notional definitions of permanent educational problems are located (Patrick L. 
Alston, 1976), or refer to the prefix within a field, an educational operation, that of national 
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assimilation (C. L. Sharma, 1989), or that of the integration of education in the general strategic 
evolution of the soviet period (Francis W. Rushing & Catherine P. Ailes, 1982), or the education is 
usually taken as an operation of society and not as a mechanism which is differently used by the social 
class which has this control. The greek historiography, apart from some attempts for modern 
approaches (Exerzoglou, 1999 & 2010), usually does not take into consideration differences within 
tsarist or soviet context. The present comparative research is engaged with civil war in Russia and 
focuses in its impact to the greek-speaking education which is detected in defined axons-reference parts, 
such as: a) problems of terminology, b) problems regarding the hierarchy of the educational targets in 
each period, since we met a new different value system, c) matters which concern a different in each 
context role of the social classes in the engraving of educational policies. The importance of the present 
study lies: a) in the multi-level comparative approach above defined axons/criteria which concern the 
history of the greek-speaking education in two different political-social contexts, b) the use of the 
foreign historiography example, for the effects of the civil war in Russia, so that the integration of the 
phenomena of the greek-speaking education, in the changing historical/political context (tsarist-soviet), 
c) the attempt of interpretation the choices of which in the field of education and its operation. The 
methodology which was chosen is the historical research which is based on the study of the sources of the 
period. Specifically the newspapers of the tsarist period Kosmos of Odissos (1908-1912), Argonaftis 
(1910-1912) of Batoum and the greek-speaking newspapers of the soviet period, Kokkinos Kapnas 
and Communists were studied. 
  

 
23-26 July 2014 
London –  
United Kingdom 
 

 
 29) Sofia Iliadou-Tachou, Paraskevi Pougaridou 

Fascist youth education and anti-fascist policies in the context of World War 
II: The contradiction of the Greek case (1936-1940). 

   
The regime established by Ioannis Metaxas on 4 August 1936 is characterized by a crucial 
contradiction: on the one hand it was a totalitarian regime oriented towards the fascist standards that 
dominated Europe at the time, while, on the other hand, Ioannis Metaxas joined the Entente Forces, 
thus promoting an anti-fascist perspective within the historical context of World War II. Considering 
the interaction between the superstructure (ideology) and the social structures (education) (S. Bouzakis 
2002, N. Papadakis 2003) to be of primary importance, we believe that Metaxas' ideology constitutes 
a unique example of a juxtaposition between the dominant ideology imposed on education and the 
diplomatic-political context (I. Koliopoulos 2005) in which education was integrated (K. Kalantzis 
2002, N. Alivisatos 1995, D. Kitsikis 1974, I. Ioakeim 2005, M. Mazower 2009). We are 
referring to an educational system, which was defined as being national, despite the fact that it imitated 
fascist patterns, one such example being the constitution and functioning of the "National Youth 
Organization" within the mechanisms of education (P. Petrides 2000, H. Machaira 1987). The 
existing bibliography has so far dealt with the education policy, the means of politically manipulating 
people and especially youth, and with the components of the "fascist" discourse used by the 
representatives of Metaxas' regime. More specifically, there are bibliographical references related to 
Metaxas' regime which apply to the fields of: a) History of Education (H. Machaira 1987, K. 
Kalantzis 2002, E. Kalerante 2011), b) Social and Political Sciences (G. Kokkinos 1989, Z. 
Kagkalidou 1999, S. Linardatos 1988, P. Petrides 2000) and c) The regime's institutional history 
(P. Alivisatos 1995, D. Kitsikis 1974, I.Ioakeim 2005). The purpose of this study is to answer the 
following research questions: a) Did Metaxas prepare a fascist education in order to create a fascist 
society? and b) Why did he decide not to join the fascist forces in order to complete his plan? The 
historical interpretive method (H. Gudjons 1994, I. Pirgiotakis- N. Papadakis 2003) was chosen as 
a methodological research tool, combined with qualitative discourse analysis (Β. Frohmann 1994, J. 
Budd – D. Raber 1996). 

 
15-17 September 2014 
Ljubljana -   Slovenia 
 

 

 30) Iliadou – Tachou, S. and Orfanou, A. (2014). ACCULTURATION AS 
A PROCESS OF NATIONAL HOMOGENIZATION:  A CASE-STUDY IN 
WESTERN MACEDONIA (1912-1936). Paper proposal at the 11th 
International Conference for the History Educators International 
Research Network, (HEIRNET), organized jointly with The Faculty of 
Arts (University of Ljubljana) and The Historical Association [HA] of 
Great Britain with theme: “History, Identity, Diversity & Social 
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Cohesion”. Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia, 15-17 
September 2014. 
(Υποβολή αίτησης συμμετοχής)  
 

 
2-5 Οκτωβρίου 2014 
Θεσσαλονίκη 

 
 31) Σ. Ηλιάδου – Τάχου και Α. Ορφανού,  

«Θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση της Σάμου: από την εκπαίδευση του ρουμ 
μιλέτ (οθωμανικό πλαίσιο) στην ελληνική εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας 
και στην εκπαίδευση του ελληνικού κράτους», 
Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών, «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία». 
 
Οθωμανική περίοδος 1571-1577 (εποικισμός Σάμου και μετατροπή του νησιού σε βακούφ) μέχρι 
το 1821: Παρά το ιδιαίτερο καθεστώς διοίκησης της Σάμου στην οθωμανική περίοδο η παιδεία 
παραμένει υπόθεση της εκκλησίας και της κοινότητας. Αναφέρονται σχολείο για μικρά παιδιά το 
1587 και σχολείο «Δασκαλειό» στη Χώρα το 1757. Το 1784 ιδρύθηκε η Ελληνική Σχολή 
Καρλοβάσου ή Πορφυριάδα Σχολή με δωρεά του Επισκόπου Πορφύριου. Γύρω στα 1800 νέα 
κοινωνικά στρώματα επιδιώκουν εκπροσώπηση στην κοινότητα και συγκρούονται με τους παλιούς 
προεστούς. 2. Στρατο-πολιτικό πολίτευμα 1821-1828: Εφαρμόστηκε ο «Στρατοπολιτικός 
Διοργανισμός της Νήσου Σάμου» που ενίσχυσε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν 
πολύ ισχυρός παραδοσιακά στο νησί και ιδρύθηκαν σχολεία ως μέσα διάδοσης των «φώτων»: (Το 
1824 το πρώτο αλληλοδιδακτικό στη Χώρα, το 1825 ελληνική σχολή στον Μαραθόκαμπο). Το 
1827 υπήρχαν τρία ελληνικά και ένα αλληλοδιδακτικό. 3. Η Σάμος πρωτεύουσα της ελληνικής 
περιφέρειας των Ανατολικών Σποράδων 1828-1830: Η εκπαίδευση προσδιορίστηκε από οδηγίες 
του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και Διατάγματα του Έκτακτου Επιτρόπου Ανατολικών 
Σποράδων. Η Επιτροπεία ήταν υπεύθυνη για τη συντήρηση των σχολείων και τη μισθοδοσία των 
εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια συγκρότησης ενός συγκεντρωτικού, αυστηρά οργανωμένου κράτους 
οδήγησε σε συγκρούσεις κράτους και εκκλησίας, κρατικής εξουσίας και τοπικών παραγόντων 
διοίκησης, ξένων και γηγενών. Ιδρύθηκαν τρία ελληνικά και οκτώ αλληλοδιδακτικά. Κύριοι τύποι 
σχολείων ήταν το ελληνικό και το αλληλοδιδακτικό. Υπήρχαν και κοινά σχολεία. 4. 
Εθνικοεπαναστατικό τοπικό καθεστώς 1830-1834: Εφαρμόστηκε ο «Στρατοπολιτικός 
Διοργανισμός» με ορισμένες τροποποιήσεις. «Ο Λυκούργος ως Διευθυντής της διοίκησης της 
Σάμου όρισε γενικό έφορο των Ι. Μονών και των σχολείων τον αρχιεπίσκοπο Σάμου Κύριλλο. Το 
1832 λειτουργούσαν 5 ελληνικά και 7 αλληλοδιδακτικά σχολεία. Οι εισφορές όμως των μονών 
ήταν μηδαμινές. 5. Σαμιακή Ηγεμονία 1834-1912: α) Στην «ισχυρή ηγεμονία» (1834-1950) οι 
θεσμοί προσδιορίστηκαν από τον Οργανικό Χάρτη του 1832, ψηφίσματα των Γενικών 
Συνελεύσεων των Σαμίων και το Ηγεμονικό Διάταγμα του 1837 και στόχευαν στην ανάπτυξη 
ενός πλήρους σχολικού δικτύου και τη διατήρηση της απολυταρχικής ηγεμονικής εξουσίας. β) Στην 
περίοδο (1850-1907) του κοινοβουλευτισμού οι θεσμοί προσδιορίζονται από τον Αναλυτικό 
Οργανικό Χάρτη του 1850 και πληθώρα Ηγεμονικών Διαταγμάτων και Νόμων. Υπεύθυνοι για 
την χρηματοδότηση των σχολείων ήταν οι Βουλευτές. Η εκπαίδευση εξυπηρέτησε τις ανάγκες τις 
ανερχόμενης αστικής τάξης και τις εθνικές της βλέψεις με έντονο προσανατολισμό στη νομοθεσία 
της Ελλάδας. γ) Στην περίοδο 1908-1912 το θεσμικό πλαίσιο στόχεψε σε εντατικές διαδικασίες 
εθνικοποίησης. 6. Προσωρινή Κυβέρνηση Σάμου (ΠΚΣ) 1912-1913: Στόχευε στην ένωση με 
την Ελλάδα και ήταν προϊόν της εθνικής επανάστασης των Σαμίων του 1912. Το θεσμικό πλαίσιο 
διαμορφώθηκε από την μέχρι τότε ισχύουσα ηγεμονική νομοθεσία που συμπληρώθηκε με νόμους 
της ΠΚΣ αλλά και Διατάγματα του Προέδρου της ΠΚΣ. Προβλέφθηκε θέση Συμβούλου 
Παιδείας. Με εγκύκλιο του Προέδρου της ΠΚΣ ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων, εκτός του 
Γυμνασίου και των ανωτέρων τάξεων των τεσσάρων Αστικών Σχολών. Οι εκπαιδευτικοί 
επανατοποθετήθηκαν ανάλογα με τα υπηρεσιακά προσόντα τους. 7. Ελληνική περίοδος 1913: 
Εφαρμόστηκε ειδική ελληνική νομοθεσία των Νέων Χωρών, με στόχο την «εξομοίωση» στο 
θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας, που χαρακτηρίστηκε από νέα αναβαθμισμένα κριτήρια πρόσληψης, 
βελτίωση αποδοχών και εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών, δειγματικές διδασκαλίες και 
παιδαγωγικά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς. 

 

 
Δ.3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΔΥΟ (32) 
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2000 
Θεσσαλονίκη 

1) Κ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 
«Η Ελληνική Κοινότητα Κορυτσάς μέσα από το Γενικό Μητρώο γεννήσεων και 
βαπτίσεων πόλεως Κορυτσάς των ετών 1902-1917 και τον Οδηγό της Ελλάδος 
απάσης του έτους 1910»  

Το άρθρο αξιοποιεί το ανέκδοτο αρχείο της Κοινότητας Κορυτσάς και επιχειρεί μέσα από 
στατιστική ανάλυση να εξάγει συμπεράσματα για τη ζωή της ελληνικής κοινότητας Κορυτσάς 

 
 

2004 
Αλεξανδρούπολη 
 

2)  4ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος  
Σ.Ηλιάδου-Τάχου, Ελ. Τσακιρίδου. Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Φλώρινας στην κατεχόμενη Φλώρινα της περιόδου 1941-1943.  

Η μελέτη βασίζεται στα Πρακτικά της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και επιχειρεί 
με μεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχομένου να καταγράψει και να ερμηνεύσει τους 
μηχανισμούς εισαγωγής των σπουδαστών που ακολουθήθηκαν σε διάφορες ιστορικές 
συγκυρίες για τη στελέχωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας ως το 1965. 
 

 
2003 
 

 
3) ΚΔ΄ Συνέδριο Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 
Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Λ. Ηλιάδης.  
«Στατιστικά στοιχεία από το Διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935)». 

Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τη λειτουργία του Διδασκαλείου της Φλώρινας μετά από 
μελέτη του αρχειακού του υλικού αλλά και του τοπικού τύπου. Η αναφορά στο Διδασκαλείο 
Φλώρινας με προσφυγή στις πηγές επιχειρείται για πρώτη φορά. 

 
 
2004 
 

4) ΚΕ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 
Σ.Ηλιάδου-Τάχου, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου.  
«Η εκπαίδευση των δασκάλων και των διδασκαλισσών στην Καστοριά» 

Το άρθρο βασίζεται στη μελέτη του αρχείου του μονοταξίου Διδασκαλείου Καστοριάς αλλά και στην 
αξιοποίηση των αναφορών της εφημερίδας Καστορία για το πολυτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς. 

 
 
2005 
Αργαλαστή Πηλίου 

5) Συνέδριο Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
«Το σύνδρομο του Κρόνου στη σχέση τοπικής και γενικής ιστορίας» 
 
Η μελέτη επιχειρεί να προσδιορίσει το περιεχόμενο του όρου τοπική ιστορία, να περιγράψει τις διαστάσεις 
που αυτός ο όρος προσλαμβάνει . 
 

 
2006 
Δράμα 

 
 6) Π. Νώτας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, «Ο μηχανισμός εισαγωγής σπουδαστών στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-1965)». 
Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών της Αγωγής με θέμα 
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Η μελέτη βασίζεται στα Πρακτικά της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και επιχειρεί 
με μεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχομένου να καταγράψει και να ερμηνεύσει τους 
μηχανισμούς εισαγωγής των σπουδαστών που ακολουθήθηκαν σε διάφορες ιστορικές 
συγκυρίες για τη στελέχωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας ως το 1965. 

  

       
 
2006 
Δράμα 
 

 
 7) Γ. Μπουνόβας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. «Οι Αστικές Σχολές των ελληνικών 

κοινοτήτων της περιοχής Σερβίων-Κοζάνης. Τα προγράμματα μαθημάτων (τέλη 
19ου-αρχές 20ου αιώνα)». 
Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών της Αγωγής με θέμα 
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Η  μελέτη στηρίζεται σε πρωτογενές αρχειακό υλικό που αφορά στο Αρχείο της 
Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης και επιχειρεί να αποτυπώσει τα προγράμματα που 
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ίσχυσαν στις Αστικές Σχολές της Μητροπολιτικής περιφέρειας που προαναφέρθηκε αλλά 
και να τα ερμηνεύσει εντάσσοντάς τα στο συγκείμενο της περιόδου και στις ιδιαίτερες 
συνθήκες της εκπαίδευσης της οθωμανικής περιόδου στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. 

 
  

 
 
2006 
Αθήνα 
 
 

 
 8) 1η συνάντησης μελών της ΟΜΕΠ της ΟΜΕΠ. 

«Η ιδεολογική λειτουργία της προσχολικής εκπαίδευσης στην 
οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία». 
Στη μελέτη καταβάλλεται προσπάθεια να δειχτεί η διαφορετική ιδεολογική λειτουργία του Νηπιαγωγείου 
του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού από το Νηπιαγωγείο του ελλαδικού κράτους 
  

 
 
2006 
Θεσσαλονίκη 
 

 
 9) Α. Ανδρέου, Σ Ηλιάδου-Τάχου, 2006, Ιδεολογία και Εκπαίδευση: Ο ρόλος της 

Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στη Δυτική Μακεδονία. Πρόσφυγες, 
ξενόφωνοι και εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία 
(1922-1936). 
ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.   

Ένα από τα χαρακτηριστικά, τα οποία συνιστούσαν την ιδιαιτερότητα αυτής της περιόδου στο 
ζήτημα της εκπαίδευσης των ξενόφωνων ήταν η ευαισθητοποίηση και η παρέμβαση ιδιωτικών 
φορέων, σωματείων και εταιρειών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να υποκαταστήσουν το ελλειμματικό 
κράτος και να καλύψουν, με υπερβάλλοντα ζήλο, τα κενά στην υλικοτεχνική κυρίως υποδομή της 
εκπαίδευσης στις ξενόφωνες περιοχές της  Μακεδονίας Στον τοπικό τύπο αποτυπώθηκε η δράση 
στη Μακεδονία εταιριών, οι οποίες ασχολούνταν με την προώθηση των εκπαιδευτικών 
ζητημάτων του ευρύτερου μακεδονικού χώρου και από την άποψη αυτή εμφανίζονταν να 
διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική ερήμην του επίσημου κράτους. Από τις εταιρίες αυτές 
συγκεντρωτικό ρόλο και ευρύτατη απήχηση εμφανίσθηκε να διαθέτει η «Εθνική Ένωσις 
Κοινωνικής Αναπλάσεως», η οποία συστάθηκε το 1926 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
και περιελάμβανε τον «Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», τον «Παρνασσό», τη 
«Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρία», και άλλες μικρότερες εταιρίες. Ως σκοπός της ίδρυσής 
της προσδιορίσθηκε «η ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγησις και ανάπλασις του λαού». Πίσω 
από αυτή τη γενικόλογη διαπίστωση υποκρυπτόταν  η πρόθεση όσων μετείχαν, να παράσχουν 
αρωγή στην πολιτεία για τη σύσταση βιβλιοθηκών, νυχτερινών σχολείων, ψυχαγωγικών κέντρων 
και για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων. Ειδικά στο νομό της Φλώρινας ιδιαίτερο ρόλο 
διαδραμάτισε μια εκ των εταιριών των μετεχουσών στην ένωση, η «Μακεδονική Εκπαιδευτική 
Εταιρία», η οποία διέθετε παραρτήματα σε πολλές πόλεις. Η εταιρία επιβράβευε με ειδικά 
βραβεία κάθε χρόνο τους Επιθεωρητές των σχολείων της Μακεδονίας, οι οποίοι παρήγαν εθνικό 
έργο, προκαταλαμβάνοντας την αξιολόγησή τους από το κράτος, ίδρυαν σε ξενόφωνα χωριά 
αγροκήπια, νυχτερινά σχολεία και πρακτικά σχολεία θηλέων. Είναι φανερό ότι η υπόθεση της 
εξελληνίσεως των ξενόφωνων θεωρούνταν από τη κοινή γνώμη υπόθεση των πολιτών. Στο 
σημείο αυτό όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη συμμετοχή του Κράτους στη σύμπηξη των 
κοινωνικών φορέων, αφού είναι πιθανόν η σύσταση ανάλογων Συλλόγων ή Επιτροπών να 
υπαγορεύτηκε από τον εκάστοτε Υπουργό.  

 
 
2007 

 
 10) Α. Ανδρέου, Χ. Ζάγκος, Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Σ. Κασίδου. Τοπικές ηρωίδες 

πρότυπα “για όλα τα κορίτσια”. Έμφυλες αναπαραστάσεις των μαθητών μέσα από 
κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία. Συνέδριο Σχολής Επιστημών Αγωγής 
Ιωαννίνων : Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας 
(http://ptde.uoi.gr/). 

Η μελέτη των έμφυλων σχέσεων προϋποθέτει να κατανοήσουμε τις πολιτισμικές σημασίες του 
αρσενικού και του θηλυκού. Η θεωρία του κοινωνικού φύλου δέχεται ότι το φύλο δεν είναι 
δεδομένο της φύσης αλλά κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο. Στη βάση αυτής της σχέσης 
δεχόμαστε σήμερα ότι το φύλο οργανώνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στις 
πολιτισμικές σημασίες του αρσενικού και του θηλυκού. Η ιστορία που διδάσκεται στο πλαίσιο της 
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τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης προβάλλει το παρελθόν ως άφυλο, ενώ το διευθετεί ως 
έμφυλο με ενσωματωμένη και αποδεκτή την ιεραρχία των φύλων. Η αναζήτηση της ιστορίας των 
ομάδων εθνικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, από τη στιγμή που αυτές συγκροτούνται ως ομάδες 
συνδέονται με το παρόν τους και με τη διεκδίκηση της ορατότητάς τους στο πολιτικό και 
κοινωνικό σκηνικό. Μέσα σε αυτό το σκηνικό η ιστορική εκπαίδευση σιωπά φαινομενικά ως προς 
τα φύλα. Επομένως η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει στην ανάδειξη του σεξιστικού χαρακτήρα 
της ιστορικής εκπαίδευσης, μέσα από το παράδειγμα της τοπικής ιστορίας. Επικεντρωνόμαστε 
δηλαδή στη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τοπική ηρωίδα με τη μέθοδο της 
ανάλυσης περιεχομένου.  

 
 
2007 

 
 11) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Τα κληροδοτήματα στη Μακεδονία ως το 

1930 στο Γ. Λεοντσίνης (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: Ο ευεργετισμός και τα 
κληροδοτήματα. Κύθηρα: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων. 

Η μελέτη των έμφυλων σχέσεων προϋποθέτει να κατανοήσουμε τις πολιτισμικές σημασίες του 
αρσενικού και του θηλυκού. Η θεωρία του κοινωνικού φύλου δέχεται ότι το φύλο δεν είναι 
δεδομένο της φύσης αλλά κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο. Στη βάση αυτής της σχέσης 
δεχόμαστε σήμερα ότι το φύλο οργανώνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στις 
πολιτισμικές σημασίες του αρσενικού και του θηλυκού. Η ιστορία που διδάσκεται στο πλαίσιο της 
τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης προβάλλει το παρελθόν ως άφυλο, ενώ το διευθετεί ως 
έμφυλο με ενσωματωμένη και αποδεκτή την ιεραρχία των φύλων. Η αναζήτηση της ιστορίας των 
ομάδων εθνικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, από τη στιγμή που αυτές συγκροτούνται ως ομάδες 
συνδέονται με το παρόν τους και με τη διεκδίκηση της ορατότητάς τους στο πολιτικό και 
κοινωνικό σκηνικό. Μέσα σε αυτό το σκηνικό η ιστορική εκπαίδευση σιωπά φαινομενικά ως προς 
τα φύλα. Επομένως η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει στην ανάδειξη του σεξιστικού χαρακτήρα 
της ιστορικής εκπαίδευσης, μέσα από το παράδειγμα της τοπικής ιστορίας. Επικεντρωνόμαστε 
δηλαδή στη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τοπική ηρωίδα με τη μέθοδο της 
ανάλυσης περιεχομένου.  

 
 
2007 
 

 
 12) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου Τάχου, Κ. Κασβίκης. Η Ιστορία και η Διδακτική της 

Ιστορίας στο Π. Τ. Δ. Ε. Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο 
Συνέδριο Η Διδασκαλία της Ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγική Σχολή. (χωρίς ΠΡΑΚΤΙΚΑ) 
 

Στη μελέτη επιχειρείται η περιγραφή της κατάστασης  του μαθήματος της Ιστορίας και της Διδακτικής της 
στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα κύρια σημεία της περιγραφής είναι τα εξής: η 
κατάτμηση του μαθήματος σε τρία μέρη αυτό της αρχαίας, της βυζαντινής και της νεότερης ιστορίας, 
συνεπάγεται σε επίπεδο θεωρίας την αποδοχή του τρίσημου σχήματος που όρισαν οι διανοούμενοι και 
ιστορικοί  του 19ου αιώνα. Η παρέκκλιση όμως η οποία παρατηρείται στο σχεδιασμό του Αναλυτικού 
Προγράμματος του ΠΤΔΕ Φλώρινας εστιάζεται στα εξής: α) Η Αρχαία και η Βυζαντινή Ιστορία 
εξετάζονται μέσα από μια σύντομη επισκόπηση η οποία θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την εισαγωγή 
στη Νεότερη Ιστορία. β) Το κέντρο βάρους μετατίθεται στο Νεότερο Ελληνισμό στα πλαίσια μιας 
συνειδητής επιλογής οι καταβολές της οποίας ανάγονται στην Ελλάδα που δημιουργείται από τη 
Μικρασιατική καταστροφή και εντεύθεν. Η θεώρηση αυτή επαληθεύεται στην εκπαιδευτική πράξη μέσα 
από το γεγονός ότι  η Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία αποτέλεσαν την Ιστορία Ι, ενώ αυτή του Νεότερου 
Ελληνισμού αντίστοιχα την Ιστορία ΙΙ. και ΙΙΙ. γ) Η ιστορική θεώρηση τερματίζεται το 1940 και 
επομένως γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας δεν προσδιορίζονται ως γνωστικό αντικείμενο με ξεχωριστή 
σημασία για την εκπαίδευση του δασκάλου. δ) Ο προσδιορισμός της ύλης διέπεται από μια θεώρηση 
οικουμενική και όχι ελλαδοκεντρική, αφού πολλές θεματικές αφορούν ιστορικά ζητήματα εκτός των κατά 
καιρούς ορίων του Ελληνικού Κράτους. ε)  Η έμφαση που αποδόθηκε στην ιστορία του βορειοελλαδικού 
χώρου και ειδικότερα στην ιστορική εξέλιξη της μείζονος Μακεδονίας κατά το 19ο και 20ο αιώνα, έμφαση 
η οποία  διαφάνηκε και  στις προθέσεις της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης  κατά την προκήρυξη θέσης 
μέλους Δ. Ε. Π. με έμφαση στο παραπάνω ζήτημα, δεν μπορεί να αποδοθεί κατά τη γνώμη μας στο 
ενδιαφέρον  για τη Σπουδή και τη Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας. Η επιλογή αυτή  εκκινεί κατά τη 
γνώμη μας από μια σειρά αιτίων που σχετίζονται ή με τα επιστημονικά ερευνητικά ενδιαφέροντα των 
μελών ΔΕΠ ή με την προέλευσή τους από το χώρο της Μακεδονίας ή με την περιρρέουσα  ατμόσφαιρα 
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και τις ιστορικές εξελίξεις του Μακεδονικού Ζητήματος. 
 

 
2008 
 

 
 13) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ. Μπέτσας. Από το «παιδομάζωμα» στο 

βασιλικό « παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις 
Βόρειες επαρχίες της χώρας» στο 5ο συνέδριο Ιστορίας της εκπαίδευσης 
Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη   
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=637&itemid730=923&langu
age=el). 
 

 
2008 

 
 

 
 14) Α. Aνδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Οι διαδικασίες πολιτισμικής αφομοίωσης και 

εθνικής ομογενοποίησης πληθυσμών στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας: ο ρόλος 
της εκπαίδευσης και της πολιτικής πρακτικής στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής 
Σημειωτικής Εταιρείας, Σημειωτική και ιδεολογίες: Σύνορα, περιφέρειες, 
διασπορά. Φλώρινα: Σημειωτική Εταιρεία. (χωρίς ΠΡΑΚΤΙΚΑ) 

Στόχος της εργασίας είναι να παρακολουθήσει τις διαδικασίες αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης που 
έλαβαν χώρα στα πλαίσια της εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής στη Μακεδονία σε δύο 
πεδία: στο πεδίο της εκπαίδευσης και στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής. Το πλαίσιο ερμηνείας 
που αφορά στην πολιτική πρακτική εξετάζεται με την ιστορική ερμηνευτική μέθοδο. Η 
εφαρμογή της ερμηνευτικής μεθόδου στο συγκεκριμένο πεδίο κρίθηκε αναγκαία επειδή 
καταρχήν διαμορφώνει ένα πλαίσιο σημείων, με αναφορά στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί 
περαιτέρω διερεύνηση στο μέλλον με άλλα μεθοδολογικά εργαλεία. Η ανάλυση εσωτερικού 
πεδίου του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος που επιβλήθηκε στη Μακεδονία   γίνεται 
με βάση την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων της περιόδου που εξετάζουν ζητήματα 
εθνικής ομογενοποίησης. Τα κείμενα επιλέχτηκαν έτσι ώστε να απηχούν τις απόψεις των 
τυπικών και άτυπων ομάδων ενδιαφέροντος και να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση του 
θέματος.  

 
 

2008 
 
 

 
 15) A. Aνδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η πολιτική του ελληνικού κράτους και του ΚΚΕ 

απέναντι στους σλαβόφωνους και οι επιπτώσεις της στον αποκλεισμό των σλαβοφώνων από το 
ελληνικό ιστορικό αφήγημα (1912-1960) στο Συνέδριο Τμήματος Εκπαίδευσης της 
Προσχολικής Ηλικίας. Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (υπό δημοσίευση, 
συνημμένη βεβαίωση). 

Η ένταξη της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος το 1912 επέβαλε και τη διαχείριση της 
εκπαίδευσης από την κεντρική Κυβέρνηση. Η διαχείριση αυτή ήταν εξαιρετικά κρίσιμη,  
επειδή σοβούσαν οι παρενέργειες του Μακεδονικού Ζητήματος στη διεθνή πολιτική σκηνή, 
γεγονός που προσέδινε στην εκπαίδευση και στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που 
σχετίζονταν με αυτήν  εθνικές διαστάσεις. Σε όλη λοιπόν την περίοδο εναλλαγής στην 
εξουσία των συντηρητικών και των φιλελεύθερων, αλλά και μετέπειτα, η διαπλοκή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής  με ένα πλέγμα ιδεολογικών αρχών αποκτούσε ειδικό βάρος στην 
περίπτωση της Μακεδονίας. Οι κρίσιμες μάλιστα εθνικές συγκυρίες πρόσφεραν σε πλείστες 
περιπτώσεις  τη δυνατότητα σε πολιτικές ομάδες, πολιτικά  πρόσωπα ή κοινωνικές ελίτ να 
κάνουν εργαλειακή χρήση των ιδεολογικών σχημάτων, για να δικαιωθούν στα μάτια της 
κοινής γνώμης επιλογές στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής και να ερμηνευτεί η όποια 
αλλαγή διακυβευμάτων, με τρόπους που ανταποκρίνονταν στα δικά τους συμφέροντα. 
Ακόμα και μετά από την περίοδο του εθνικού διχασμού, η εκπαιδευτική πολιτική στη 
Μακεδονία καθοριζόταν από παραμέτρους, όπως η διαφορετική ερμηνεία των 
διακυβευμάτων από κοινωνικές ή φυλετικές ομάδες με αλληλοσυγκρουόμενα πολιτικά, 
κοινωνικά ή και φυλετικά συμφέροντα, αλλά και οι  εξ ορισμού διαφορετικές δυνατότητες 
πρόσβασης  των ομάδων αυτών στα μορφωτικά αγαθά. Αναφορικά τέλος με τη συμβολή 
της πολιτικής πρακτικής στη διαδικασία εθνικής ομογενοποίησης στη Μακεδονία πρέπει να 
τονιστεί ότι η ένταξη στις πολιτικές παρατάξεις μετέτρεψε τις πολιτισμικές ή εθνοτικές 
διαφορές σε πολιτικές-παραταξιακές. Έτσι η πολιτική συστράτευση των ξενόφωνων με 
ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όπως οι Μακεδονομάχοι ή με πολιτικά τζάκια όπως οι 
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Δραγούμηδες τους προσέδιδαν την αναγκαία πολιτική και εθνική νομιμοποίηση και 
επιτάχυναν την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό, μέσα από την ένταξή τους στον 
παραταξιακό πατριωτισμό. Σκοπός και στόχος της έρευνας είναι α) να εντάξει το 
μεταρρυθμιστικό φαινόμενο στις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές δομές της Μακεδονίας, από την 
ένταξή της στο Ελληνικό Κράτος ως τη γερμανική κατοχή β) Να παρακολουθήσει τους 
τρόπους με τους οποίους αυτό  διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για 
τους ξενόφωνους  

 
 

2008 
Θεσσαλονίκη 

 

 
 16) Παρθεναγωγεία και Παρθεναγωγοί στον Πόντο: εκπαιδευτικός λόγος, παιδαγωγική 

φιλοσοφία και εκπαιδευτική πράξη στο Διεθνές συνέδριο Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων, 
Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Διατμηματικό πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων, 153-172. 

Στη μελέτη επιχειρείται η περιοδοποίηση των Παρθεναγωγείων του Πόντου  με χρονολογικά 
κριτήρια και εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά των περιόδων αυτών. Αμέσως μετά επιχειρείται η 
ταξινόμηση των Παρθεναγωγείων του Πόντου α) με κριτήριο την κοινωνική τάξη στην οποία 
απευθύνονταν β) με κριτήριο το φορέα διοίκησης και διαχείρισής τους και γ) σε σχολεία 
στοιχειώδους εκπαίδευσης και σε Ανώτερα Παρθεναγωγεία Τέλος ο  εκπαιδευτικός λόγος και 
η παιδαγωγική φιλοσοφία για τη γυναικεία εκπαίδευση γίνεται με βάση τη μέθοδο ανάλυσης 
των Miles και Huberman. Ως πηγές χρησιμοποιούνται:  α) τα κείμενα των μεγάλων ανδρών 
παιδαγωγών των σχολείων του Πόντου  (Κ. Ξανθόπουλος, Γεώργιος Κυριακίδης, Π.  
Τριανταφυλλίδης) β) οι επετειακοί λόγοι των γυναικών παιδαγωγών (Απασία Ζήση, Ζωή 
Μελισόβα, Ελένη Ευστρατίου) γ) Οι παιδαγωγικές θέσεις σε διαλέξεις Καθηγητών και 
Καθηγητριών του αμερικανικού κολεγίου Ανατόλια (Miss Cage, Κρικοριάν) δ) Τα άρθρα που 
δημοσιεύονταν στον τύπο του Πόντου είτε ως πρωτότυπα κείμενα (Ν. Καπετανίδης, Θ.Χ.Ε. 
Γραμματικόπουλος, Ι. Παρχαρίδης) είτε ως αναδημοσιεύσεις άρθρων που προέρχονταν από 
την ελλαδική παιδαγωγική σκέψη . 

 
 

2008 
Αργαλαστή 
Πηλίου 

 
 

 
 17) To εγχειρίδιο Παιδαγωγικής του Αριστείδη Σπαθάκη στο Συνέδριο 

Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Νεοελληνική 
εκπαίδευση στα εγχειρίδια Ιστορίας της Παιδαγωγικής. Αργαλαστή Πηλίου 
(χωρίς Πρακτικά). 
 
Η μελέτη επιχειρεί μια πρώτη αποτύπωση της προσωπικότητας και της πνευματικής συμβολής του πρώτου 
συγγραφέα εγχειριδίου Παιδαγωγικής για τους μελλοντικούς δασκάλους, του Αριστείδη Σπαθάκη και 
προσπαθεί να συναγάγει συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές καταβολές και επιδράσεις που δέχτηκε κατά τη 
συγγραφή του. 
 
 

 
2009 
Αθήνα 

 
 

 
 18) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ.Ιορδανίδης, Ε.Κωνσταντινίδου, Γ. Μπέτσας. Μελετώντας την 

εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο : η εκπαίδευση ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις 
της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τις 
βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007 στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας. Αθήνα : Παιδαγωγική 
Εταιρεία, τ. Α, 858-866.  
 
Με αφετηρία την άποψη ότι οι γραπτές εκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων αποτελούν επιμέρους 
πεδίο της δημόσιας επιχειρηματολογίας σχετικά με τους σκοπούς της διακυβέρνησης σε συγκεκριμένα 
πεδία και τους τρόπους υλοποίησής τους (Beard, 2000, Smith & Smith, 2000), στην εισήγηση αυτή 
στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο ανάλυσης του τρόπου που η εκπαίδευση εμφανίζεται ως 
θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), στις εκλογές 2004 και 2007, το οποίο να αναδεικνύει το συνδυασμό του 
περιεχομένου με τη μορφή στη ρητορική λειτουργία των κειμένων αυτών. 
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2009 
Αθήνα 

 
 

 
 19) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική 

Μακεδονία (1915-1936) στα Πρακτικά του ΚΘ &  ΚΗ Πανελλήνιου ιστορικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία, 464-485. 

 
Το άρθρο στηρίχτηκε στην ξεχωριστή σημασία που οι εκλογικές συμπεριφορές επιτελούσαν στο επίπεδο 
της νομιμοποίησης της εξουσίας. Σε διαλεκτική αντίστιξη με τη σχολή των εμπειρικών κοινωνικών 
ερευνών αναπτύχθηκε το μοντέλο των Rokkan-Lipset που δίνει έμφαση στην ιστορική πορεία 
συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων και στις σχέσεις τους με τις ιστορικές τομές που σημάδεψαν την 
παρουσία και την εξέλιξη των κοινωνικο-πολιτικών σχηματισμών.  Στην Ελλάδα καθοριστική στο πεδίο 
αυτό είναι η σημασία του έργου του Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος  παρακολουθεί το μοντέλο των 
Rokkan-Lipset και επιχειρεί την αναγωγή των παραταξιακών διαφοροποιήσεων στις διαιρετικές δομές 
που σημάδεψαν τη διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη 
μεταφορά του μοντέλου που εφάρμοσε ο Νικολακόπουλος στην ελληνική πολιτική επιστήμη στο πεδίο 
της τοπικής ιστορίας. Επομένως δίνει έμφαση στην ιστορική πορεία της συγκρότησης, αλλά και της 
απήχησης των πολιτικών κομμάτων, σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή και επομένως: α) 
παρακολουθεί τη διαδικασία εθνικής και κρατικής συγκρότησης στην περιοχή β) εστιάζει στη διαδικασία 
πολιτικής ανόδου της αστικής τάξης αλλά και στις αντιδράσεις που αυτή προκαλεί και επομένως 
ασχολείται με τις αντιθέσεις ανάμεσα στην κυρίαρχη κουλτούρα που αποσκοπεί στην εθνική 
ομογενοποίηση και στις τοπικές αντιστάσεις, καθώς και στις αντιθέσεις κέντρου-περιφέρειας. γ) 
αναφέρεται στη διαδικασία συγκρότησης των τάξεων στον ιστό των τοπικών κοινωνιών. 

 
 

2010 
Θεσσαλονίκη 

 
 

 
 21) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Μιχαήλ (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του 

εθνικισμού. Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας στα Πρακτικά Λ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 
153-169. 

 μελέτη αποπειράται να προσεγγίσει το ζήτημα της συλλογικής ταυτοποίησης ή του μετασχηματισμού των ταυτοτήτω  
ων Βλάχων της Πελαγονίας την περίοδο του εθνικισμού αξιοποιώντας τα αναλυτικά εργαλεία της κοινωνικής 
θρωπολογίας και της ιστορίας. Στους στόχους της μελέτης εντάσσονται: α) ο προσδιορισμός του ρόλου των 
ινωνικών κατηγοριοποιήσεων στη διαδικασία μετασχηματισμού των ταυτοτήτων της συγκεκριμένης πολιτισμικής 
άδας, β) η συγκεκριμενοποίηση  των επιδράσεων του εθνικισμού στον μετασχηματισμό αυτό, και γ) η ανίχνευση του 
λου της συλλογικής μνήμης όπως αυτή καλλιεργείται μέσα από τον θεσμό της εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα 
ησιμοποίησε το μέρος των Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο αφορούσε στον ελληνορουμανικό 
ταγωνισμό  και περιλαμβανόταν στο ιδιωτικό Αρχείο του ιστοριοδίφη-ερανιστή Γιάννη Αδάμου. Η ιδιαιτερότητα  
υ συγκεκριμένου αρχειακού υλικού έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι εστιάζει στην εξέλιξη του βλάχικου ζητήματος  
ην περιοχή της Πελαγονίας η οποία περιλάμβανε το σύνολο του οθωμανικού βιλαετίου του Μοναστηρίου, και για τ  

ποία υπήρξε μικρό ενδιαφέρον από την ελληνική   και ξένη ιστοριογραφία. Η δική μας εστίαση οφείλεται κυρίως στο 
γονός ότι θεωρούμε πως οι Βλάχοι της Πελαγονίας ως φορείς μιας αστικοποιημένης πολιτισμικής συμπεριφοράς 

ποτελούν ιδιαιτερότητα που επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί με συνέπεια από τη σύγχρονη έρευνα. 

 
  2010 
  Ημερίδα 
 

 
 22) A. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ. Μπέτσας. Η συμβολή του Ν. Τερζή στη 

λειτουργία και στη διαχείριση του ΠΤΔΕ (1989-1993).  Ημερίδα προς τιμήν του 
Ν. Τερζή (χωρίς Πρακτικά). 
 

  Η ερευνητική υπόθεση εκκινεί από την εικασία-πρόταση ότι ο Καθηγητής Ν. Τερζής 
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του 
ΠΤΔΕ Φλώρινας. Επομένως διερευνά: α) τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος αντιλαμβανόταν 
τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών β) τις στάσεις του απέναντι στα προβλήματα στελέχωσης  
του Τμήματος και γ) τις απόψεις που διατύπωσε για τις σχέσεις του Τμήματος με την τοπική 
κοινωνία. Τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας είναι: α) οι ημιδομημένες συνεντεύξεις των 
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μελών ΔΕΠ της εποχής αλλά και των ειδικών επιστημόνων της περιόδου β) η ιστορική-
ερμηνευτική προσέγγιση των γραπτών πηγών. 

 
   

19–21 Νοεμβρίου  
2010 
Ρέθυμνο 
 

 
 23) Αλ. Ορφανού, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ανδρέου,  

«Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας 
(Αύγουστος 1834 - Μάρτιος 1913)»,  
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστήμης 
Αγωγής, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική 
Έρευνα», ΙΙΙ.3.Α. Ιστορία της Εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση και η ερμηνεία της εκπαιδευτικής ιστορίας του 
ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με εστίαση στη Σαμιακή Ηγεμονία, ένα 
«ημιαυτόνομο» ιδιότυπο καθεστώς με οθωμανική επικυριαρχία. Η εστίαση αυτή οφείλεται στο 
γεγονός ότι η εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας συνιστά ιδιαιτερότητα που δεν υπάγεται στο 
θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναφορικά με το 
χρονικό εύρος που καλύπτει η συγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή εκτείνεται 
από την ίδρυση το 1834 της σαμιακής Ηγεμονίας μέχρι την κατάλυσή της το έτος 1913. Η 
συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να διακριθεί σε τρεις υποπεριόδους που σηματοδοτούν 
μετασχηματισμούς στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, στους θεσμούς και στην ιδεολογία της 
σαμιακής εκπαίδευσης. Οι περίοδοι αυτοί είναι οι εξής: α) Η περίοδος 1834-1849 η οποία 
μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος της ισχυρής Ηγεμονίας. β) Η περίοδος 1850-1907 η οποία 
μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος του κοινοτισμού, του κοινοβουλευτισμού και του εθνισμού 
και γ) Η περίοδος 1908-1913 η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος των έντονων 
διαδικασιών εθνικοποίησης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ιστορική ερευνητική και στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς πηγές, αδημοσίευτες και 
δημοσιευμένες καθώς και δευτερογενείς πηγές σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα. 

 
 

2011 
Θεσσαλονίκη 

 

 
 24) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ταναμπάση. Τα ρουμανικά σχολεία στην 

Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση (1939-1949) στα Πρακτικά ΛΑ Πανελληνίου 
Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 253-274. 
 
Σκοποί της μελέτης είναι οι εξής: α) να επιχειρήσει μια πρώτη αποτύπωση της κατάστασης  τω  
ρουμανικών σχολείων στην Ελλάδα που ιδρύθηκαν μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου.  β)  
εστιάσει στη λειτουργία τους στη Μακεδονία την περίοδο 1939-1949. Στη μελέτη χρησιμοποιείται  
ιστορική ερευνητική μέθοδος . Πηγές της μελέτης είναι α) 1913, Αρχείο Μειονοτικών σχολείω   
του ΥΠΕΞ (σχολεία στα βλαχόφωνα χωριά της Ηπείρου) β) 1923 Στατιστικές στο Αρχείο τ  
ΥΠΕΞ της ΓΔΜΜ & μελέτη  Σπύρου Λουκάτου. γ) 1928-1939 Αρχεία του Ρουμανικ  
Υπουργείου Εξωτερικών (Adina Berciu-Drăghilescu και η Maria Petre) δ) 1932-1933: (Αρχε  
Δραγούμη Γεννάδιος Βιβλιοθήκη)  1939-1940: Αρχείο ξένων και μειονοτικών σχολείω  
ε1.στατιστική καταγραφή ρουμανικής προσχολικής εκπαίδευσης ε2. & Ρουμ. Δημοτικά Θεσ,νίκη  
1778, φ. 4, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Δελτί  
στατιστικής της στοιχειώδους (δημοσίας ή ιδιωτικής) εκπαιδεύσεως 1939-40  ε3. Αθ. Χρυσοχόο  
(1942). Οι Βλάχοι της Μακεδονίας Θεσσαλίας και Ηπείρου, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ. (σ. 14-1  
υπ.2.). στ) 1940-1944  στ1. ρουμανικά Αρχεία, στ2. Αρχείο Δραγούμη, στ3. Αρχείο Ξένων κ  
μειονοτικών σχολείων  (έκθεση του Επιθεωρητή Παπαευγενίου, έγγραφο του Κέντρου Αλλοδαπώ  
με αρ. πρωτ. 10,2,2,3α του έτους 1944, εμπιστευτική Έκθεση Α. Παπαευγενίου προς ΓΕΣ 194  
). 
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2011 26) Σ. Ηλιάδου-Τάχου (2011) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και 
εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη διαχείριση της εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των δικτύων ισχύος των 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922) στο Β. Οικονομίδης 
(επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και 
ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 340-453.  

Είναι γεγονός ότι η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο δεν έχει 
μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από την έρευνα με προσφυγή στο πρωτογενές αρχειακό υλικό. Η 
παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρεί να αποτυπώσει τις παιδαγωγικές αντιλήψεις που επικρατούσαν 
στις κλειστές κοινωνίες του Πόντου αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα με προσφυγή στα 
έντυπα του Πόντου της περιόδου 1850-1922 και να καταδείξει ότι οι θέσεις αυτές ήταν μέρος 
μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής η οποία  κατευθυνόταν από τα δίκτυα ισχύος των 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Η συγκεκριμένη εθνική στρατηγική απέβλεπε κατά τη γνώμη μας 
στη συντήρηση των δομών των κοινοτήτων αλλά και στην επιβίωση της εθνικής ομάδας, και γι 
αυτό  ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η παρακολούθηση των κυρίαρχων αντιλήψεων για τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού και για το χαρακτήρα της κατάρτισής του. Θεωρημένες εντός του πλέγματος που 
προαναφέρθηκε αυτές οι αντιλήψεις αποτελούσαν τον δημόσιο λόγο, ήταν προϊόν 
διαπραγμάτευσης των οικονομικών συμφερόντων των διαφορετικών στρωμάτων και επομένως 
προσλάμβαναν διαστάσεις προγραμματικών δηλώσεων μιας υπό εκπόνηση τελούσης 
εκπαιδευτικής στρατηγικής, η οποία φιλοδοξούσε σε ευνοϊκότερες συγκυρίες να μετεξελιχτεί σε 
εκπαιδευτική πολιτική.  
 

2011 27)   Σ. Ηλιάδου-Τάχου,  Κ. Φωτιάδης,  Π. Πουγαρίδου. Οι περί 
γλώσσης αντιλήψεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου 
Φιλιππίδη και ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός της εφημερίδας 
«Εποχή» (Τραπεζούντα 1920) στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης.  

(http:www.eriande.elemedu.upatras.g r,?section=1119&language=el_GR 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε δυο προσωπικότητες της τραπεζουντιακής ελίτ: τον Μητροπολίτη 

Χρύσανθο Τραπεζούντας και το δημοσιογράφο της εφημερίδας Εποχή (Τραπεζούντα, 1920), Νίκο 
Καπετανίδη και εξετάζει τις απόψεις τους για την ελληνική  γλώσσα και εκπαίδευση στον Πόντο την περίοδο 
του εθνικισμού. Στο συγκείμενο του Πόντου το ζήτημα της επιλογής της εκπαιδευτικής γλώσσας και 
μεταρρύθμισης αποκτά εθνοπροσδιοριστικές διαστάσεις, ενώ παράλληλα εκδηλώνονται δυο τάσεις: η πρώτη 
από αυτές αποτελεί έκφραση του πατριαρχικού οικουμενισμού και προτείνει την επιλογή μιας λόγιας 
καθαρεύουσας, ως εργαλείου που θα επιτρέψει την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και την 
καθιέρωση του ελληνισμού στο ανατολικό οικοδόμημα. Η δεύτερη αποτελεί έκφραση των οπαδών του 
νεοελληνικού εθνικισμού, που υποστηρίζουν τη δημοτική και την αντιμετωπίζουν ως ανανεωτική  δύναμη, που 
θα προσδιορίσει τα εθνικά χαρακτηριστικά των μελών του νέου ελληνικού έθνους. Ο Χρύσανθος, 
Μητροπολίτης Τραπεζούντας, εκφράζει την πρώτη τάση προτείνοντας την καθαρεύουσα και ακολουθώντας με 
συνέπεια τις ιδεολογικές του καταβολές. Ο Νίκος Καπετανίδης υποστηρίζει ξεκάθαρα τον εκπαιδευτικό 
δημοτικισμό και στηλιτεύει όλα τα τρωτά σημεία ενός παροπλισμένου εκπαιδευτικού συστήματος 
προσανατολισμένου στα οικουμενικά ιδεώδη του Πατριαρχείου. Στο άρθρο εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις 
δύο τάσεις οι οποίες εντάσσονται παράλληλα στο πλαίσιο του νεοελληνικού εθνικισμού της περιόδου.  

 
 
2012 
 

 
 28) Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Από την αυτοκρατορία «στις αυτοκρατορίες»: Μεθοδολογικά 

προβλήματα και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού στο συνέδριο Ιστοριογραφία της 
ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές. Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2012. 
 
Ο τίτλος της παρούσας εισήγησης αποτελεί δάνειο από το βιβλίο του Γιώργου Κόκκινου Από 
την ιστορία στις ιστορίες, μόνο που στο δικό μας τίτλο το β μισό «στις αυτοκρατορίες» 
καταγράφεται με εισαγωγικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο παρών τίτλος δεν υποδηλώνει 
απλώς το πέρασμα από την οθωμανική αυτοκρατορία στη ρωσική αλλά και στο διάδοχό της 
σοβιετικό κράτος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατηγορία «Αυτοκρατορίες» η 
οποία αποτυπώνεται στον τίτλο μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχική ιδέα 
για την εστίαση στις Αυτοκρατορίες οφείλει πολλά στο πεδίο της σύλληψης και της εκφοράς 
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στον  Eric Hobsbawm και μάλιστα στο βιβλίο του The Age of Empire: (1875-1914). Τέλος η 
παρούσα προσπάθεια έρχεται να μορφοποιήσει τα αποθησαυρισμένα ζητήματα που προέκυψαν 
στη διάρκεια της μακρόχρονης έρευνά μας –που γίνεται μαζί με τον Καθηγητή Κ. Φωτιάδη- 
και η οποία εστιάζει στην εκπαίδευση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον Οθωμανικό 
Πόντο, των ελληνικών παροικιακών κοινοτήτων στη Ρωσία και τέλος στην ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση.  H παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την εξέταση 
μεθοδολογικών-εννοιολογικών ζητημάτων που αφορούν στην ιστοριογραφία της Συγκριτικής 
Εκπαίδευσης, με πεδίο εφαρμογής από τη μια τις Αυτοκρατορίες (οθωμανική-τσαρική), και 
από την άλλη την τσαρική Αυτοκρατορία και το διάδοχό της Σοβιετικό Κράτος. Εκτείνεται 
χρονικά από το β μισό του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Επί μέρους στόχοι  της 
εισήγησης είναι α) η καταγραφή των τάσεων της διεθνούς ιστοριογραφίας στο πεδίο της 
Συγκριτικής Εκπαίδευσης με εφαρμογές στις Αυτοκρατορίες (οθωμανική-ρωσική) και στη 
Σοβιετική Ένωση β) η καταγραφή των μεθοδολογικών ζητημάτων και των προβλημάτων 
εννοιολογικού προσδιορισμού που προκύπτουν και αφορούν στην ελληνορθόδοξη εκπαίδευση 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην εκπαίδευση των ελληνικών παροικιακών  κοινοτήτων της 
τσαρικής Ρωσίας  και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση. 

 
 
2-4 Νοεμβρίου 
2012 
Βαθύ - Σάμος 

 
 29) Αλ. Ν. Ορφανού, Μ. Γ. Βαρβούνης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, 

«Ηγεμονικός λόγος και εθνικός λόγος: η μετάβαση από τον λόγο της ηγεμονικής 
σαμιακής εκπαίδευσης στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση», 
Συνέδριο Ιστορίας «Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου 
στην Ελλάδα». Διοργάνωση: ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου, Πνευματικό ίδρυμα Σάμου 
«Νικόλαος Δημητρίου», μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου. 
 
Η ελληνική εκπαίδευση στη Σαμιακή Ηγεμονία τίθεται στην υπηρεσία της Ηγεμονίας. Σταδιακά 
όμως η ηγεμονική εκπαίδευση αρχίζει να στοχεύει στην υπηρεσία του ελληνικού έθνους. Με την 
ανάλυση περιεχομένου σε κείμενα λόγω επιχειρείται η παρουσίαση και η ανάλυση του λόγου «περί 
ηγεμονίας» και «περί έθνους» στον χώρο της εκπαίδευσης. Επιχειρείται επίσης, η αποτύπωση των 
διαδικασιών μετάβασης από τον ηγεμονικό λόγο στον εθνικό λόγο. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει 
στις διαδικασίες μετάβασης της Σάμου από τις σαμιακή Ηγεμονία στο νεοελληνικό κράτος 
εστιάζοντας στην ιστορία των «ιδεών» στον εκπαιδευτικό χώρο και ιδιαίτερα στην επίδραση του 
«εθνικισμού» και της «Μεγάλης Ιδέας» στην εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας. 

 

2012 30) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Φωτιάδης, Π. Πουγαρίδου. Η πολιτική ταυτότητα των 
προσφύγων από τον Πόντο στη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου: Η περίπτωση 
της εφημερίδας Ακρίτες του Βορρά στο 1ο επιστημονικό συνέδριο του ΙΑΠΕ 
Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των προσφύγων. Καλαμαριά : ΙΑΠΕ, 295-310 
Η έρευνα αφορά στα φύλλα της περιόδου 1946-1948 της εφημερίδας Ακρίται του Βορρά, που εκδιδόταν  

συγκεκριμένη περίοδο στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί ο χαρακτήρας της ιδεολογί  
που εκφράζεται από τους βασικούς συντελεστές της εφημερίδας την κρίσιμη εμφυλιακή περίοδο, μέσα από τ  
επεξεργασία του υλικού που προαναφέρθηκε. Στους επιμέρους στόχους εγγράφονται: α) η περιγραφή τ  
αυτοεικόνας των  στελεχών της εφημερίδας, β) η περιγραφή της αντίληψής τους για τον άλλο, τον «εχθρό» και γ)  
ερμηνεία του ουσιαστικού ρόλου της μνήμης πρώτα στην ανασημασιοδότηση του παρελθόντος και έπειτα στ  
ερμηνεία των πολιτικών συνθηκών της συγκεκριμένης συγκυρίας. Η σημασία της συγκεκριμένης εφημερίδ  
οφείλεται στις εξής παραμέτρους: α) Στο γεγονός ότι η εφημερίδα εκδόθηκε την περίοδο του εμφυλίου κ  
αποτέλεσε μια από τις σπάνιες πηγές της αντικομουνιστικής εκδοχής, αφού η εφημερίδα/οργάνωση φιλοδοξούσε  
αντιπροσωπεύσει τους «εθνικόφρονες» της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. β) Στο γεγονός ότι τα βασικά στελέχη τ  
εφημερίδας Ακρίται του Βορρά είχαν ανάμειξη στον εμφύλιο και  γ) στο ότι, όπως φαίνεται, ένας από το  
βασικούς σκοπούς της σύστασής της εφημερίδας/οργάνωσης  ήταν ο μετασχηματισμός της ένοπλης οργάνωσ  
(ΕΕΣ) σε πολιτικό κόμμα με δυνατότητες κοινωνικής παρέμβασης και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  
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2012  31) Σ. Ηλιάδου. Εκπαίδευση, πολιτική και κοινωνία στην Έδεσσα μέσα από τον τοπικό 

τύπο (1912-1922).Έδεσσα, Δεκέμβριος 2012 (υπό έκδοση). 
Η εισήγηση  που αφορά στην εκπαίδευση της περιόδου 1912-1922 στην Έδεσσα στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου 
στις εφημερίδες της πόλης της Έδεσσας, της περιόδου 1918-1922 και καλύπτει την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας. Πρόκειται για τις εφημερίδες «Έδεσσα» της περιόδου 1918-1920 , η 
οποία αναφέρεται και σε γεγονότα της περιόδου 1912-1918 και  «Νέα Έδεσσα» της περιόδου  1920-1922.  

 
31 Μαΐου –  
2 Ιουνίου 2013  
Θεσσαλονίκη 

 
 32) Σ. Ηλιάδου-Τάχου και Α. Ορφανού, 

«Εθνικισμός και εκπαίδευση στη Σάμο (1908-1914)», 
ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 
 

(Χωρίς ΠΡΑΚΤΙΚΑ) 
 

Δ.4.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

 
Δ.4.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ   

 
 
Δ.4.1.1. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ(6)  
 
 
Δ.4.1.1.1. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (5)   
 

2004 
 

 S. Iliadou-Tachou, E. Tsakiridou. The foundation of Didaskalio and 
Pedagogical Academy of Florina: Similarities and differences in International 
Confernce of Education Research Association (ΕRA). ERA : Rethymno. 
 

27-30 June 2012   Andreou, S.Iliadou-Tachou, J.Betsas. Education projects regarding 
communism and anticommunism for the Greek Civil War children 
during the cold war period in 34th International Standing Conference for the 
History of Education (ISCHE). Geneva, 27-30 June 2012. 

 
21-24 August 2013 
Riga - Letonia 
 

 
 S. Iliadou – Tachou, M. Varvounis, A. Orfanou, “Investigating the 

interaction between education and power: The case of the Principality 
of Samos (1834-1913)” in Education and Power: Historical Perspectives, 
International Standing Conference for the History of Education, 
ISCHE 35, Riga, 21-24 August 2013, p 87.  
  

 
23-26 July 2014 
London –  
United Kingdom 
 

 
 S. Iliadou – Tachou and A. Orfanou, “From the tsarist Russia to Soviet 

Union: the effects of the civil war in the greek-speaking education” in 
Education, War and Peace, International Standing Conference for the 
History of Education, (ISCHE) 36, London, 23-26 July 2014. 

 (Υπό δημοσίευση) 
 

  Sofia Iliadou-Tachou, Paraskevi Pougaridou 
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23-26 July 2014 
London –  
United Kingdom 
 

Fascist youth education and anti-fascist policies in the context of World 
War II: The contradiction of the Greek case (1936-1940). 

   

 
2-5 Οκτωβρίου 2014 
Θεσσαλονίκη 

 
 Σ. Ηλιάδου – Τάχου και Α. Ορφανού,  

«Θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση της Σάμου: από την εκπαίδευση του ρουμ 
μιλέτ (οθωμανικό πλαίσιο) στην ελληνική εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας 
και στην εκπαίδευση του ελληνικού κράτους», 
Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών, «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία». 
http://www.eens.org/?page_id=3006 

 
 

Δ.4.1.1.3. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΙΑ (1)  

 
 

2-4 Νοεμβρίου 
2012 
Βαθύ - Σάμος 

 

 
 Αλ. Ν. Ορφανού, Μ. Γ. Βαρβούνης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, «Ηγεμονικός λόγος και 

εθνικός λόγος: η μετάβαση από τον λόγο της ηγεμονικής σαμιακής εκπαίδευσης 
στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση». Συνέδριο Ιστορίας, Από την αυτονομία στο 
εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα. Σύνεδροι – Περιλήψεις 
Ανακοινώσεων, ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου, Σάμος, Νοέμβριος 2012, σ 16. 

 
Η ελληνική εκπαίδευση στη Σαμιακή Ηγεμονία τίθεται στην υπηρεσία της Ηγεμονίας. 
Σταδιακά όμως η ηγεμονική εκπαίδευση αρχίζει να στοχεύει στην υπηρεσία του ελληνικού 
έθνους. Με την ανάλυση περιεχομένου σε κείμενα λόγω επιχειρείται η παρουσίαση και η 
ανάλυση του λόγου «περί ηγεμονίας» και «περί έθνους» στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Επιχειρείται επίσης, η αποτύπωση των διαδικασιών μετάβασης από τον ηγεμονικό λόγο 
στον εθνικό λόγο. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στις διαδικασίες μετάβασης της Σάμου από 
τις σαμιακή Ηγεμονία στο νεοελληνικό κράτος εστιάζοντας στην ιστορία των «ιδεών» στον 
εκπαιδευτικό χώρο και ιδιαίτερα στην επίδραση του «εθνικισμού» και της «Μεγάλης 
Ιδέας» στην εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας. 

 

 
Δ.4.1.2.  ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΤΡΕΙΣ (43)  
 

Δ.4.1.2.1.  ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) 

2000  1) Η Ελληνική Κοινότητα Κορυτσάς μέσα από το Γενικό Μητρώο 
γεννήσεων και βαπτίσεων πόλεως Κορυτσάς των ετών 1902-1917 και τον 
Οδηγό της Ελλάδος απάσης του έτους 1910 στα Πρακτικά Κ 
Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία, 203-223. 
 
Το άρθρο αξιοποιεί το ανέκδοτο αρχείο της Κοινότητας Κορυτσάς και επιχειρεί μέσα από 
στατιστική ανάλυση να εξάγει συμπεράσματα για τη ζωή της ελληνικής κοινότητας Κορυτσάς. 

 
2004  2) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ελ. Τσακιρίδου. Η λειτουργία της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας στην κατεχόμενη Φλώρινα της περιόδου 1941-1943 
στο 4ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη : 
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 697-706.  
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Το δημοσίευμα αξιοποιεί το αρχειακό υλικό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας το οποίο 
προσεγγίζεται ιστορικά και στατιστικά. Οι ερμηνείες εντάσσονται στη γενικότερη περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα της περιόδου. 

 
2004 

 
 3) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Λ. Ηλιάδης. Στατιστικά στοιχεία από το 

Διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935) στα Πρακτικά ΚΔ Συνεδρίου 
Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία, 525-579. 
 
Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τη λειτουργία του Διδασκαλείου της Φλώρινας μετά από 
μελέτη του αρχειακού του υλικού αλλά και του τοπικού τύπου. Η αναφορά στο Διδασκαλείο 
Φλώρινας με προσφυγή στις πηγές επιχειρείται για πρώτη φορά. 

 
2004  4) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου. Η εκπαίδευση των 

δασκάλων και των διδασκαλισσών στην Καστοριά στα Πρακτικά ΚΕ 
Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη: Ελληνική 
Ιστορική Εταιρεία, 495-536. 
 
Το άρθρο βασίζεται στη μελέτη του αρχείου του μονοταξίου Διδασκαλείου Καστοριάς αλλά και 
στην αξιοποίηση των αναφορών της εφημερίδας Καστορία για το πολυτάξιο Διδασκαλείο 
Καστοριάς. 
 

2006  5) Π. Νώτας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Ο μηχανισμός εισαγωγής σπουδαστών 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-1965) στα Πρακτικά Β 
Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δράμα: Εταιρεία Επιστημών της αγωγής, 
100-114. 
 
Η μελέτη βασίζεται στα Πρακτικά της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και επιχειρεί με 
μεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχομένου να καταγράψει και να ερμηνεύσει τους 
μηχανισμούς εισαγωγής των σπουδαστών που ακολουθήθηκαν σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες 
για τη στελέχωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας ως το 1965. 

 
2006  6) Γ. Μπουνόβας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Οι Αστικές Σχολές των ελληνικών 

κοινοτήτων της περιοχής Σερβίων-Κοζάνης. Τα προγράμματα 
μαθημάτων (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα) στα Πρακτικά Β Πανελληνίου 
Συνεδρίου, Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Δράμα : Εταιρεία Επιστημών της αγωγής, 143-154. 
 
Η  μελέτη στηρίζεται σε πρωτογενές αρχειακό υλικό που αφορά στο Αρχείο της Μητρόπολης 
Σερβίων και Κοζάνης και επιχειρεί να αποτυπώσει τα προγράμματα που ίσχυσαν στις Αστικές 
Σχολές της Μητροπολιτικής περιφέρειας που προαναφέρθηκε αλλά και να τα ερμηνεύσει 
εντάσσοντάς τα στο συγκείμενο της περιόδου και στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκπαίδευσης της 
οθωμανικής περιόδου στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. 

 
2006  7) Η ιδεολογική λειτουργία της προσχολικής εκπαίδευσης στην 

οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία στα Πρακτικά 1ης συνάντησης μελών της 
ΟΜΕΠ . Αθήνα: ΟΜΕΠ, 11-19. 
 
Στη μελέτη καταβάλλεται προσπάθεια να δειχτεί η διαφορετική ιδεολογική λειτουργία του 
Νηπιαγωγείου του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού από το Νηπιαγωγείο του ελλαδικού 
κράτους. 

 
2006  8) Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος. Εκπαιδεύοντας δασκάλους για τα 

ξενόφωνα σχολεία της Ελληνικής Μακεδονίας (1912-1936) στο Χρ. 
Τζήκας (επιμ.) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης, 
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Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 229-251. 
 
Τα μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που προτάθηκαν από τους ειδικούς για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις παραγωγής αποτελεσματικών για την αντιμετώπιση της 
ξενοφωνίας εκπαιδευτικών εξετάζονται στην παρούσα μελέτη ως προς το επίπεδο της θεωρίας 
και ως προς αυτό της εκπαιδευτικής πράξης. Τα μοντέλα αυτά είναι τα εξής: α) η τεχνοκρατική 
τάση στα πλαίσια της οποίας προκρινόταν η ειδική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των 
δασκάλων στα Διδασκαλεία, με το αιτιολογικό ότι οι περιστάσεις ήταν εξαιρετικά κρίσιμες. Οι 
εισηγήσεις των Διευθυντών των Διδασκαλείων αναφορικά με το θέμα διέπονταν από μια 
τεχνοκρατική αντίληψη, αφού οι τελευταίοι εισηγούνταν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο επίπεδο 
της εκπαιδευτικής πράξης β) Η τάση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, «ειδικευμένων σε 
συνθήκες ξενοφωνίας». Το στοιχείο της καινοτομίας που εισήγαγε ο Διευθυντής του 
Διδασκαλείου Καστοριάς ήταν ότι ο στόχος της καταπολέμησης της ξενοφωνίας μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσα από την πρακτική άσκηση εξειδικευμένων και προσαρμοσμένων στις 
ιδιαιτερότητες του χώρου εκπαιδευτικούς, με σαφή συναίσθηση των προβλημάτων και επίγνωση 
του ρόλου τους. Επιχειρούνταν δηλαδή στα πλαίσια των εξορμήσεων στην ενδοχώρα της 
Καστοριάς και συγκεκριμένα στην ξενόφωνη  Χόλιστα η διδασκαλία λεκτικών ασκήσεων και 
ασμάτων σε αυθεντικό ξενόφωνο περιβάλλον. γ) Η θεωρία της «δημιουργίας τάξης γηγενών ή  
ξενόφωνων εκπαιδευτικών». Ευρύτατη υπήρξε η εφαρμογή και η διάδοση της εκδοχής ότι η 
διαδικασία της «εξελληνίσεως» στη Μακεδονία θα πετύχαινε, αν υλοποιούνταν από τους ίδιους 
τους Μακεδόνες-γηγενείς και συχνά ξενόφωνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν επίγνωση των 
συνθηκών και μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπα στις τοπικές κοινωνίες. δ) Η 
σκληροπυρηνική διάσταση. Ο φραστικός φανατισμός αλλά και η ιδεολογική ακαμψία των 
εκφραστών αυτής της τάσης επέτειναν τα αδιέξοδα στη χάραξη της εκπαιδευτικής πλιτικής του 
ελληνικού κράτους η οποια προϋπέθετε, σύμφωνα με το ιδεολογικό κλίμα της εποχής, την 
εγχάραξη ταυτοτήτων μέσα από την άσκηση ιδεολογικού προσηλυτισμού. 
Εις 
http://www.imxa.gr/publish/symmikta_index.htm 

 

2006  9) Α. Ανδρέου, Σ Ηλιάδου-Τάχου. Ιδεολογία και Εκπαίδευση: Ο ρόλος 
της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στη Δυτική Μακεδονία. 
Πρόσφυγες, ξενόφωνοι και εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους 
στη Μακεδονία (1922-1936). Πρακτικά του ΚΣΤ΄ Πανελλήνιου ιστορικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη : Ελληνική 
Ιστορική Εταιρεία, 333-358. 

 
Ένα από τα χαρακτηριστικά, τα οποία συνιστούσαν την ιδιαιτερότητα αυτής της περιόδου στο 
ζήτημα της εκπαίδευσης των ξενόφωνων ήταν η ευαισθητοποίηση και η παρέμβαση ιδιωτικών 
φορέων, σωματείων και εταιρειών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να υποκαταστήσουν το 
ελλειμματικό κράτος και να καλύψουν, με υπερβάλλοντα ζήλο, τα κενά στην υλικοτεχνική 
κυρίως υποδομή της εκπαίδευσης στις ξενόφωνες περιοχές της  Μακεδονίας Στον τοπικό τύπο 
αποτυπώθηκε η δράση στη Μακεδονία εταιριών, οι οποίες ασχολούνταν με την προώθηση των 
εκπαιδευτικών ζητημάτων του ευρύτερου μακεδονικού χώρου και από την άποψη αυτή 
εμφανίζονταν να διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική ερήμην του επίσημου κράτους. Από τις 
εταιρίες αυτές συγκεντρωτικό ρόλο και ευρύτατη απήχηση εμφανίσθηκε να διαθέτει η «Εθνική 
Ένωσις Κοινωνικής Αναπλάσεως», η οποία συστάθηκε το 1926 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου και περιελάμβανε τον «Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», τον 
«Παρνασσό», τη «Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρία», και άλλες μικρότερες εταιρίες. Ως 
σκοπός της ίδρυσής της προσδιορίσθηκε «η ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγησις και ανάπλασις 
του λαού». Πίσω από αυτή τη γενικόλογη διαπίστωση υποκρυπτόταν  η πρόθεση όσων μετείχαν, 
να παράσχουν αρωγή στην πολιτεία για τη σύσταση βιβλιοθηκών, νυχτερινών σχολείων, 
ψυχαγωγικών κέντρων και για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων. Ειδικά στο νομό της 
Φλώρινας ιδιαίτερο ρόλο διαδραμάτισε μια εκ των εταιριών των μετεχουσών στην ένωση, η 
«Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρία», η οποία διέθετε παραρτήματα σε πολλές πόλεις. Η 
εταιρία επιβράβευε με ειδικά βραβεία κάθε χρόνο τους Επιθεωρητές των σχολείων της 
Μακεδονίας, οι οποίοι παρήγαν εθνικό έργο, προκαταλαμβάνοντας την αξιολόγησή τους από το 
κράτος, ίδρυαν σε ξενόφωνα χωριά αγροκήπια, νυχτερινά σχολεία και πρακτικά σχολεία θηλέων. 
Είναι φανερό ότι η υπόθεση της εξελληνίσεως των ξενόφωνων θεωρούνταν από τη κοινή 
γνώμη υπόθεση των πολιτών. Στο σημείο αυτό όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη 
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συμμετοχή του Κράτους στη σύμπηξη των κοινωνικών φορέων, αφού είναι πιθανόν η σύσταση 
ανάλογων Συλλόγων ή Επιτροπών να υπαγορεύτηκε από τον εκάστοτε Υπουργό.  

 
2006 10) Φωτιάδης Κ-Ηλιάδου-Τάχου Σ.: «Παιδεία και πτωχεία εν Πόντω. 

Από τον  Τριανταφυλλίδη ως τον Καπετανίδη. 4ο επιστημονικό 
συνέδριο,. Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. Παρελθόν, παρόν 
και μέλλον. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ 

 

2006 11) Φωτιάδης Κ.-Ηλιάδου-Τάχου Σ.: «Γλωσσικές και παιδαγωγικές 
προϋποθέσεις εφαρμογής του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στις 
ελληνικές κοινότητες της Ανατολής μέσα από τα δημοσιεύματα του 
κύκλου της εφημερίδας “Εποχή” Τραπεζούντας (1920)». 4ο 
επιστημονικό συνέδριο,. Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. 
Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Θεσσαλονίκη:ΕΜΣ 

2007  12) Α. Ανδρέου, Χ. Ζάγκος, Σ. Ηλιάδου –Τάχου, Σ. Κασίδου. Τοπικές 
ηρωίδες πρότυπα “για όλα τα κορίτσια”. Έμφυλες αναπαραστάσεις των 
μαθητών μέσα από κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία. Συνέδριο 
Σχολής Επιστημών Αγωγής Ιωαννίνων : Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
οι προκλήσεις της εποχής μας (http://ptde.uoi.gr/). 

 
Η μελέτη των έμφυλων σχέσεων προϋποθέτει να κατανοήσουμε τις πολιτισμικές σημασίες του 
αρσενικού και του θηλυκού. Η θεωρία του κοινωνικού φύλου δέχεται ότι το φύλο δεν είναι 
δεδομένο της φύσης αλλά κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο. Στη βάση αυτής της 
σχέσης δεχόμαστε σήμερα ότι το φύλο οργανώνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στις 
πολιτισμικές σημασίες του αρσενικού και του θηλυκού. Η ιστορία που διδάσκεται στο πλαίσιο της 
τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης προβάλλει το παρελθόν ως άφυλο, ενώ το διευθετεί ως 
έμφυλο με ενσωματωμένη και αποδεκτή την ιεραρχία των φύλων. Η αναζήτηση της ιστορίας 
των ομάδων εθνικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, από τη στιγμή που αυτές συγκροτούνται ως 
ομάδες συνδέονται με το παρόν τους και με τη διεκδίκηση της ορατότητάς τους στο πολιτικό και 
κοινωνικό σκηνικό. Μέσα σε αυτό το σκηνικό η ιστορική εκπαίδευση σιωπά φαινομενικά ως 
προς τα φύλα. Επομένως η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει στην ανάδειξη του σεξιστικού 
χαρακτήρα της ιστορικής εκπαίδευσης, μέσα από το παράδειγμα της τοπικής ιστορίας. 
Επικεντρωνόμαστε δηλαδή στη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τοπική ηρωίδα 
με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.  

 
2007  13) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Τα κληροδοτήματα στη Μακεδονία 

ως το 1930 στο Γ. Λεοντσίνης (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: Ο 
ευεργετισμός και τα κληροδοτήματα. Κύθηρα: Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Δήμου Κυθήρων , 71-87. 

 
Αν επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τα κληροδοτήματα που υπηρέτησαν τις ποικίλες εκφάνσεις 
του Μακεδονικού Ζητήματος θα τα ομαδοποιήσουμε με τέσσερις βασικές ομάδες κριτηρίων: τον 
φορέα στον οποίο απευθύνονταν, το σκοπό στον οποίο απέβλεπαν, τα απώτερα κίνητρα των 
χορηγών, και το είδος του φορέα που διενεργούσε το κληροδότημα. Σύμφωνα με την πρώτη 
ομάδα κριτηρίων, τα κληροδοτήματα της οθωμανικής περιόδου ήταν κοινοτικά, με διαχειριστικό 
φορέα την οργανωμένη κοινότητα, η οποία αντλούσε τη νομιμοποίησή της από τους Εθνικούς 
Κανονισμούς του Πατριαρχείου, και ατομικά, με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που ευνοούσε 
την παρέμβαση του ίδιου του χορηγού ή τη θεσμοποίηση της βούλησής του (Τραμπάτζειο, 
Βαλταδώρειο). Από την ένταξη στο Ελληνικό Κράτος και μετέπειτα τα κληροδοτήματα του 
μακεδονικού χώρου διακρίνονταν σε κληροδοτήματα τοπικής εμβέλειας, όταν ικανοποιούσαν 
τοπικές ανάγκες  (Νίκειος σχολή Νυμφαίου) και εθνικής εμβέλειας, όταν υπηρετούσαν στόχους 
που συνέπλεαν με την επίσημη εθνική πολιτική της περιόδου (Εθνικό Οικοτροφείο, Βελίειο 
κληροδότημα) Σύμφωνα με τη δεύτερη ομάδα κριτηρίων  τα κληροδοτήματα προσδιορίζονταν 
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ως εκπαιδευτικά στην περίπτωση που κάλυπταν εκπαιδευτικές ανάγκες ή διαμόρφωναν μια 
ορισμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα (δωρεές κτιρίων, οικονομικές επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές εκπαιδευτικές δαπάνες), ως θρησκευτικά στην περίπτωση που έλυναν ζητήματα 
κατασκευής ναών ή ορίζονταν ως υποτροφίες για τη δημιουργία ντόπιου εκπαιδευτικού 
δυναμικού ή για τη στήριξη της διευρυμένης παιδείας ατόμων προερχόμενων από την κοινότητα 
με ικανοποιητικές επιδόσεις, ως  προικοδοτήσεις απόρων κοριτσιών, ή ως επιχορηγήσεις οι 
οποίες κάλυπταν τοπικές ανάγκες σε προσωπικό, κτίρια, βαθμίδες σχολείων, ή συνέβαλαν στην 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (θεομηνίες, οικονομικές καταστροφές, επιδρομές) ή συνέβαλαν 
στην πραγμάτωση εθνικιστικών σκοπιμοτήτων στην περίπτωση που το κληροδότημα ενίσχυε την 
παρουσία της κυρίαρχης εθνότητας ενθαρρύνοντας την πολιτισμική της έκφραση. Σύμφωνα με 
την τρίτη ομάδα κριτηρίων οι χορηγοί αποσκοπούσαν μέσα από   τα κληροδοτήματα στην 
προσέγγιση απώτερων στόχων που ήταν πολύ κοντινοί στην κυρίαρχη ιδεολογία της περιόδου. 
Οι σκοποί αυτοί δεν ήταν άλλοι από την πνευματική, ιδεολογική ή πολιτική χειραγώγηση της 
κοινωνίας, τον αστικό μετασχηματισμό, την εγχάραξη εθνικής ή εθνοτικής ταυτότητας, την 
ενδυνάμωση της συλλογικής συνοχής. Τέλος σύμφωνα με την τελευταία ομάδα κριτηρίων τα 
κληροδοτήματα μπορούν να οριστούν  ως ιδιωτικά όταν εκκινούσαν από τον ευεργετισμό ενός 
ατόμου ως σωματειακά όταν εκφράζονταν μέσα από κοινωνικές συσσωματώσεις, οι οποίες 
διέπονταν από κοινές αξίες. 

 
2008  14) Α. Aνδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η πολιτική του ελληνικού κράτους 

και του ΚΚΕ απέναντι στους σλαβόφωνους και οι επιπτώσεις της στον 
αποκλεισμό των σλαβοφώνων από το ελληνικό ιστορικό αφήγημα (1912-
1960) στο Συνέδριο Τμήματος Εκπαίδευσης της Προσχολικής Ηλικίας. 
Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (υπό δημοσίευση). 
 
Η ένταξη της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος το 1912 επέβαλε και τη διαχείριση της 
εκπαίδευσης από την κεντρική Κυβέρνηση. Η διαχείριση αυτή ήταν εξαιρετικά κρίσιμη,  επειδή 
σοβούσαν οι παρενέργειες του Μακεδονικού Ζητήματος στη διεθνή πολιτική σκηνή, γεγονός που 
προσέδινε στην εκπαίδευση και στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που σχετίζονταν με αυτήν  
εθνικές διαστάσεις. Σε όλη λοιπόν την περίοδο εναλλαγής στην εξουσία των συντηρητικών και 
των φιλελεύθερων, αλλά και μετέπειτα, η διαπλοκή της εκπαιδευτικής πολιτικής  με ένα πλέγμα 
ιδεολογικών αρχών αποκτούσε ειδικό βάρος στην περίπτωση της Μακεδονίας. Οι κρίσιμες 
μάλιστα εθνικές συγκυρίες πρόσφεραν σε πλείστες περιπτώσεις  τη δυνατότητα σε πολιτικές 
ομάδες, πολιτικά  πρόσωπα ή κοινωνικές ελίτ να κάνουν εργαλειακή χρήση των ιδεολογικών 
σχημάτων, για να δικαιωθούν στα μάτια της κοινής γνώμης επιλογές στο επίπεδο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και να ερμηνευτεί η όποια αλλαγή διακυβευμάτων, με τρόπους που 
ανταποκρίνονταν στα δικά τους συμφέροντα. Ακόμα και μετά από την περίοδο του εθνικού 
διχασμού, η εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία καθοριζόταν από παραμέτρους, όπως η 
διαφορετική ερμηνεία των διακυβευμάτων από κοινωνικές ή φυλετικές ομάδες με 
αλληλοσυγκρουόμενα πολιτικά, κοινωνικά ή και φυλετικά συμφέροντα, αλλά και οι  εξ ορισμού 
διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης  των ομάδων αυτών στα μορφωτικά αγαθά. Αναφορικά 
τέλος με τη συμβολή της πολιτικής πρακτικής στη διαδικασία εθνικής ομογενοποίησης στη 
Μακεδονία πρέπει να τονιστεί ότι η ένταξη στις πολιτικές παρατάξεις μετέτρεψε τις πολιτισμικές 
ή εθνοτικές διαφορές σε πολιτικές-παραταξιακές. Έτσι η πολιτική συστράτευση των ξενόφωνων 
με ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όπως οι Μακεδονομάχοι ή με πολιτικά τζάκια όπως οι 
Δραγούμηδες τους προσέδιδαν την αναγκαία πολιτική και εθνική νομιμοποίηση και επιτάχυναν 
την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό, μέσα από την ένταξή τους στον παραταξιακό 
πατριωτισμό. Σκοπός και στόχος της έρευνας είναι α) να εντάξει το μεταρρυθμιστικό φαινόμενο 
στις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές δομές της Μακεδονίας, από την ένταξή της στο Ελληνικό Κράτος 
ως τη γερμανική κατοχή β) Να παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους αυτό  
διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για τους ξενόφωνους.  

 
2008  15) Παρθεναγωγεία και Παρθεναγωγοί στον Πόντο: εκπαιδευτικός 

λόγος, παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική πράξη στο Διεθνές 
συνέδριο Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων, Ιστορίες ζωής γυναικών 
εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων, 153-172. 
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Στη μελέτη επιχειρείται η περιοδοποίηση των Παρθεναγωγείων του Πόντου  με χρονολογικά 
κριτήρια και εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά των περιόδων αυτών. Αμέσως μετά επιχειρείται η 
ταξινόμηση των Παρθεναγωγείων του Πόντου α) με κριτήριο την κοινωνική τάξη στην οποία 
απευθύνονταν β) με κριτήριο το φορέα διοίκησης και διαχείρισής τους και γ) σε σχολεία 
στοιχειώδους εκπαίδευσης και σε Ανώτερα Παρθεναγωγεία Τέλος ο  εκπαιδευτικός λόγος και 
η παιδαγωγική φιλοσοφία για τη γυναικεία εκπαίδευση γίνεται με βάση τη μέθοδο ανάλυσης των 
Miles και Huberman. Ως πηγές χρησιμοποιούνται:  α) τα κείμενα των μεγάλων ανδρών 
παιδαγωγών των σχολείων του Πόντου  (Κ. Ξανθόπουλος, Γεώργιος Κυριακίδης, Π.  
Τριανταφυλλίδης) β) οι επετειακοί λόγοι των γυναικών παιδαγωγών (Απασία Ζήση, Ζωή 
Μελισόβα, Ελένη Ευστρατίου) γ) Οι παιδαγωγικές θέσεις σε διαλέξεις Καθηγητών και 
Καθηγητριών του αμερικανικού κολεγίου Ανατόλια (Miss Cage, Κρικοριάν) δ) Τα άρθρα που 
δημοσιεύονταν στον τύπο του Πόντου είτε ως πρωτότυπα κείμενα (Ν. Καπετανίδης, Θ.Χ.Ε. 
Γραμματικόπουλος, Ι. Παρχαρίδης) είτε ως αναδημοσιεύσεις άρθρων που προέρχονταν από την 
ελλαδική παιδαγωγική σκέψη . 

 
2009  16) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ.Ιορδανίδης, Ε. Κωνσταντινίδου, Γ. Μπέτσας. 

Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο : η εκπαίδευση ως θέμα 
στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007 
στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Ελλάδας. Αθήνα : Παιδαγωγική Εταιρεία, τ. Α΄, 858-866.  

 
Με αφετηρία την άποψη ότι οι γραπτές εκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων αποτελούν 
επιμέρους πεδίο της δημόσιας επιχειρηματολογίας σχετικά με τους σκοπούς της διακυβέρνησης 
σε συγκεκριμένα πεδία και τους τρόπους υλοποίησής τους (Beard, 2000, Smith & Smith, 
2000), στην εισήγηση αυτή στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο ανάλυσης του 
τρόπου που η εκπαίδευση εμφανίζεται ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας 
Δημοκρατίας (ΝΔ) και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), στις εκλογές 
2004 και 2007, το οποίο να αναδεικνύει το συνδυασμό του περιεχομένου με τη μορφή στη 
ρητορική λειτουργία των κειμένων αυτών. 

 
2009  17) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική 

Μακεδονία (1915-1936) στα Πρακτικά του ΚΘ & ΚΗ  Πανελλήνιου 
ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη: 
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 464-485. 

 
Το άρθρο στηρίχτηκε στην ξεχωριστή σημασία που οι εκλογικές συμπεριφορές επιτελούσαν στο 
επίπεδο της νομιμοποίησης της εξουσίας. Σε διαλεκτική αντίστιξη με τη σχολή των εμπειρικών 
κοινωνικών ερευνών αναπτύχθηκε το μοντέλο των Rokkan-Lipset που δίνει έμφαση στην 
ιστορική πορεία συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων και στις σχέσεις τους με τις ιστορικές 
τομές που σημάδεψαν την παρουσία και την εξέλιξη των κοινωνικο-πολιτικών σχηματισμών.  
Στην Ελλάδα καθοριστική στο πεδίο αυτό είναι η σημασία του έργου του Ηλία 
Νικολακόπουλου, ο οποίος  παρακολουθεί το μοντέλο των Rokkan-Lipset και επιχειρεί την 
αναγωγή των παραταξιακών διαφοροποιήσεων στις διαιρετικές δομές που σημάδεψαν τη 
διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη μεταφορά του 
μοντέλου που εφάρμοσε ο Νικολακόπουλος στην ελληνική πολιτική επιστήμη στο πεδίο της 
τοπικής ιστορίας. Επομένως δίνει έμφαση στην ιστορική πορεία της συγκρότησης, αλλά και της 
απήχησης των πολιτικών κομμάτων, σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή και επομένως: α) 
παρακολουθεί τη διαδικασία εθνικής και κρατικής συγκρότησης στην περιοχή β) εστιάζει στη 
διαδικασία πολιτικής ανόδου της αστικής τάξης αλλά και στις αντιδράσεις που αυτή προκαλεί και 
επομένως ασχολείται με τις αντιθέσεις ανάμεσα στην κυρίαρχη κουλτούρα που αποσκοπεί στην 
εθνική ομογενοποίηση και στις τοπικές αντιστάσεις, καθώς και στις αντιθέσεις κέντρου-
περιφέρειας. γ) αναφέρεται στη διαδικασία συγκρότησης των τάξεων στον ιστό των τοπικών 
κοινωνιών. 

 
2009  18) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου – Ανδρέας Ανδρέου. Οι δομές της παιδείας 

στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912). Από το μύθο  στην επιστημονική 
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προσέγγιση της Ελληνικής παιδείας την περίοδο  της Οθωμανοκρατίας 
Στα Πρακτικά του ΚΘ΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορ 
16-18 Μαΐου 2008,  85-137κής Εταιρείας. 
Εις  
http://histsociety.web.auth.gr/ 
 

2009  19) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη 
διαχείριση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των 
δικτύων ισχύος των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922) στο Β. 
Οικονομίδης (επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 340-453.  

 
Είναι γεγονός ότι η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο δεν έχει 
μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από την έρευνα με προσφυγή στο πρωτογενές αρχειακό υλικό. Η 
παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρεί να αποτυπώσει τις παιδαγωγικές αντιλήψεις που επικρατούσαν 
στις κλειστές κοινωνίες του Πόντου αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα με προσφυγή στα 
έντυπα του Πόντου της περιόδου 1850-1922 και να καταδείξει ότι οι θέσεις αυτές ήταν μέρος 
μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής η οποία  κατευθυνόταν από τα δίκτυα ισχύος των 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Η συγκεκριμένη εθνική στρατηγική απέβλεπε κατά τη γνώμη μας 
στη συντήρηση των δομών των κοινοτήτων αλλά και στην επιβίωση της εθνικής ομάδας, και γι 
αυτό  ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η παρακολούθηση των κυρίαρχων αντιλήψεων για τον ρόλο 
του εκπαιδευτικού και για το χαρακτήρα της κατάρτισής του. Θεωρημένες εντός του πλέγματος 
που προαναφέρθηκε αυτές οι αντιλήψεις αποτελούσαν τον δημόσιο λόγο, ήταν προϊόν 
διαπραγμάτευσης των οικονομικών συμφερόντων των διαφορετικών στρωμάτων και επομένως 
προσλάμβαναν διαστάσεις προγραμματικών δηλώσεων μιας υπό εκπόνηση τελούσης 
εκπαιδευτικής στρατηγικής, η οποία φιλοδοξούσε σε ευνοϊκότερες συγκυρίες να μετεξελιχτεί σε 
εκπαιδευτική πολιτική.  

    
2010  20) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Μιχαήλ (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την 

εποχή του εθνικισμού. Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας στα 
Πρακτικά Λ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: Ελληνική 
Ιστορική Εταιρεία, 153-169. 

 
Η μελέτη αποπειράται να προσεγγίσει το ζήτημα της συλλογικής ταυτοποίησης ή του 
μετασχηματισμού των ταυτοτήτων των Βλάχων της Πελαγονίας την περίοδο του εθνικισμού 
αξιοποιώντας τα αναλυτικά εργαλεία της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας. Στους 
στόχους της μελέτης εντάσσονται: α) ο προσδιορισμός του ρόλου των κοινωνικών 
κατηγοριοποιήσεων στη διαδικασία μετασχηματισμού των ταυτοτήτων της συγκεκριμένης 
πολιτισμικής ομάδας, β) η συγκεκριμενοποίηση  των επιδράσεων του εθνικισμού στον 
μετασχηματισμό αυτό, και γ) η ανίχνευση του ρόλου της συλλογικής μνήμης όπως αυτή 
καλλιεργείται μέσα από τον θεσμό της εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε το μέρος 
των Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο αφορούσε στον ελληνορουμανικό 
ανταγωνισμό  και περιλαμβανόταν στο ιδιωτικό Αρχείο του ιστοριοδίφη-ερανιστή Γιάννη Αδάμου. 
Η ιδιαιτερότητα  του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι εστιάζει 
στην εξέλιξη του βλάχικου ζητήματος  στην περιοχή της Πελαγονίας η οποία περιλάμβανε το 
σύνολο του οθωμανικού βιλαετίου του Μοναστηρίου, και για την οποία υπήρξε μικρό ενδιαφέρον 
από την ελληνική   και ξένη ιστοριογραφία. Η δική μας εστίαση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
θεωρούμε πως οι Βλάχοι της Πελαγονίας ως φορείς μιας αστικοποιημένης πολιτισμικής 
συμπεριφοράς αποτελούν ιδιαιτερότητα που επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί με συνέπεια από τη 
σύγχρονη έρευνα. 

 
19–21 Νοεμβρίου  2010 
Ρέθυμνο 
 

 

 21) Αλ. Ορφανού, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ανδρέου, «Το θεσμικό πλαίσιο της 
ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 
1834-Μάρτιος 1913). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Σχολή Επιστήμης Αγωγής, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα 
«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τ Α΄, 2010, σσ 579-
588. 
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Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση και η ερμηνεία της εκπαιδευτικής ιστορίας του 
ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με εστίαση στη Σαμιακή Ηγεμονία, ένα 
«ημιαυτόνομο» ιδιότυπο καθεστώς με οθωμανική επικυριαρχία. Η εστίαση αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι η εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας συνιστά ιδιαιτερότητα που δεν 
υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αναφορικά με το χρονικό εύρος που καλύπτει η συγκεκριμένη μελέτη θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή εκτείνεται από την ίδρυση το 1834 της σαμιακής 
Ηγεμονίας μέχρι την κατάλυσή της το έτος 1913. Η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να 
διακριθεί σε τρεις υποπεριόδους που σηματοδοτούν μετασχηματισμούς στο κοινωνικό και 
πολιτικό πεδίο, στους θεσμούς και στην ιδεολογία της σαμιακής εκπαίδευσης. Οι περίοδοι 
αυτοί είναι οι εξής: α) Η περίοδος 1834-1849 η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ως 
περίοδος της ισχυρής Ηγεμονίας. β) Η περίοδος 1850-1907 η οποία μπορεί να 
προσδιοριστεί ως περίοδος του κοινοτισμού, του κοινοβουλευτισμού και του εθνισμού και γ) 
Η περίοδος 1908-1913 η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος των έντονων 
διαδικασιών εθνικοποίησης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ιστορική ερευνητική και 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς πηγές, 
αδημοσίευτες και δημοσιευμένες καθώς και δευτερογενείς πηγές σχετικές με το υπό 
διερεύνηση θέμα. 
  

2011  22) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Ταναμπάση. Τα ρουμανικά σχολεία 
στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση (1939-1949) στα Πρακτικά ΛΑ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία, 253-274. 

Σκοποί της μελέτης είναι οι εξής: α) να επιχειρήσει μια πρώτη αποτύπωση της κατάστασης  τω  
ρουμανικών σχολείων στην Ελλάδα που ιδρύθηκαν μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου.  β)  
εστιάσει στη λειτουργία τους στη Μακεδονία την περίοδο 1939-1949. Στη μελέ  
χρησιμοποιείται η ιστορική ερευνητική μέθοδος . Πηγές της μελέτης είναι α) 1913, Αρχε  
Μειονοτικών σχολείων  του ΥΠΕΞ (σχολεία στα βλαχόφωνα χωριά της Ηπείρου) β) 192  
Στατιστικές στο Αρχείο του ΥΠΕΞ της ΓΔΜΜ & μελέτη  Σπύρου Λουκάτου. γ) 192
1939 Αρχεία του Ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών (Adina Berciu-Drăghilescu και η Ma  
Petre) δ) 1932-1933: (Αρχείο Δραγούμη Γεννάδιος Βιβλιοθήκη ) ) 1939-1940: Αρχείο ξέν  
και μειονοτικών σχολείων ε1.στατιστική καταγραφή ρουμανικής προσχολικής εκπαίδευσης ε2.  
Ρουμ. Δημοτικά Θεσ,νίκης, 1778, φ. 4, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστι  
Υπηρεσία της Ελλάδος, Δελτίον στατιστικής της στοιχειώδους (δημοσίας ή ιδιωτική  
εκπαιδεύσεως 1939-40  ε3. Αθ. Χρυσοχόου. (1942). Οι Βλάχοι της Μακεδονίας Θεσσαλί  
και Ηπείρου, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ. (σ. 14-15, υπ.2.). στ) 1940-1944  στ1. ρουμανικά Αρχε  
στ2. Αρχείο Δραγούμη, στ3. Αρχείο Ξένων και μειονοτικών σχολείων  (έκθεση τ  
Επιθεωρητή Παπαευγενίου, έγγραφο του Κέντρου Αλλοδαπών με αρ. πρωτ. 10,2,2,3α τ  
έτους 1944, εμπιστευτική Έκθεση Α. Παπαευγενίου προς ΓΕΣ 1948 ). 

2011  23) Α. Αναστασίου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Α. Χαρίση. Η Ρόζα Ιμβριώτη στο 
Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών και το καθεστώς Μεταξά στο Διεθνές 
Συνέδριο Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην 
Πράξη. Αθήνα: Γρηγόρης, 59-74. 

 
Η μελέτη αυτή εστιάζει στην ίδρυση του Προτύπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών 
(ΠΕΣΑ) και στην εισαγωγή της ειδικής εκπαίδευσης ως δημόσιας εκπαιδευτικής 
πρακτικής στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα εξετάζει τη συμβολή της Ρόζας Ιμβριώτη 
και προσπαθεί να ερμηνεύσει την ίδρυση του ΠΕΣΑ μέσα στην ιστορικο-πολιτική 
συγκυρία του καθεστώτος Μεταξά την εποχή του μεσοπολέμου. Επίσης αποπειράται να 
ανιχνεύσει τη σημασία που είχε το ΠΕΣΑ στην εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης την 
περίοδο 1937-1983. 
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2012  25) Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Από την αυτοκρατορία «στις αυτοκρατορίες»: 

Μεθοδολογικά προβλήματα και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού 
στο συνέδριο Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις 
και προοπτικές. Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2012. 

 
Ο τίτλος της παρούσας εισήγησης αποτελεί δάνειο από το βιβλίο του Γιώργου Κόκκινου Από 
την ιστορία στις ιστορίες, μόνο που στο δικό μας τίτλο το β μισό «στις αυτοκρατορίες» 
καταγράφεται με εισαγωγικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο παρών τίτλος δεν υποδηλώνει 
απλώς το πέρασμα από την οθωμανική αυτοκρατορία στη ρωσική αλλά και στο διάδοχό της 
σοβιετικό κράτος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατηγορία «Αυτοκρατορίες» η 
οποία αποτυπώνεται στον τίτλο μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχική ιδέα για 
την εστίαση στις Αυτοκρατορίες οφείλει πολλά στο πεδίο της σύλληψης και της εκφοράς στον  
Eric Hobsbawm και μάλιστα στο βιβλίο του The Age of Empire: (1875-1914). Τέλος η 
παρούσα προσπάθεια έρχεται να μορφοποιήσει τα αποθησαυρισμένα ζητήματα που προέκυψαν 
στη διάρκεια της μακρόχρονης έρευνά μας –που γίνεται μαζί με τον Καθηγητή Κ. Φωτιάδη- και 
η οποία εστιάζει στην εκπαίδευση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον Οθωμανικό Πόντο, 
των ελληνικών παροικιακών κοινοτήτων στη Ρωσία και τέλος στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
στη Σοβιετική Ένωση.  H παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την εξέταση μεθοδολογικών-
εννοιολογικών ζητημάτων που αφορούν στην ιστοριογραφία της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, με 
πεδίο εφαρμογής από τη μια τις Αυτοκρατορίες (οθωμανική-τσαρική), και από την άλλη την 
τσαρική Αυτοκρατορία και το διάδοχό της Σοβιετικό Κράτος. Εκτείνεται χρονικά από το β μισό 
του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Επί μέρους στόχοι  της εισήγησης είναι α) η καταγραφή 
των τάσεων της διεθνούς ιστοριογραφίας στο πεδίο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης με εφαρμογές 
στις Αυτοκρατορίες (οθωμανική-ρωσική) και στη Σοβιετική Ένωση β) η καταγραφή των 
μεθοδολογικών ζητημάτων και των προβλημάτων εννοιολογικού προσδιορισμού που προκύπτουν 
και αφορούν στην ελληνορθόδοξη εκπαίδευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην εκπαίδευση 
των ελληνικών παροικιακών  κοινοτήτων της τσαρικής Ρωσίας  και στην ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση. 

 
 

2-4 Νοεμβρίου 
2012 
Βαθύ - Σάμος 

 
 26) Αλ. Ν. Ορφανού, Μ. Γ. Βαρβούνης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, «Ηγεμονικός 

λόγος και εθνικός λόγος: η μετάβαση από τον λόγο της ηγεμονικής σαμιακής 
εκπαίδευσης στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση». Συνέδριο Ιστορίας. 
Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην 
Ελλάδα. Διοργάνωση: ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου, Πνευματικό ίδρυμα 
Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου, 2012. 
(Υπό δημοσίευση). 
Η ελληνική εκπαίδευση στη Σαμιακή Ηγεμονία τίθεται στην υπηρεσία της Ηγεμονίας. 
Σταδιακά όμως η ηγεμονική εκπαίδευση αρχίζει να στοχεύει στην υπηρεσία του ελληνικού 
έθνους. Με την ανάλυση περιεχομένου σε κείμενα λόγω επιχειρείται η παρουσίαση και η 
ανάλυση του λόγου «περί ηγεμονίας» και «περί έθνους» στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Επιχειρείται επίσης, η αποτύπωση των διαδικασιών μετάβασης από τον ηγεμονικό λόγο 
στον εθνικό λόγο. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στις διαδικασίες μετάβασης της Σάμου από 
τις σαμιακή Ηγεμονία στο νεοελληνικό κράτος εστιάζοντας στην ιστορία των «ιδεών» στον 
εκπαιδευτικό χώρο και ιδιαίτερα στην επίδραση του «εθνικισμού» και της «Μεγάλης 
Ιδέας» στην εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας. 
 

 
2012  27) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Φωτιάδης, Π. Πουγαρίδου. Η πολιτική 

ταυτότητα των προσφύγων από τον Πόντο στη διάρκεια του ελληνικού 
εμφυλίου: Η περίπτωση της εφημερίδας Ακρίτες του Βορρά στο 1ο 
επιστημονικό συνέδριο του ΙΑΠΕ Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των 
προσφύγων. Καλαμαριά : ΙΑΠΕ , 295-310 
Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση και η ερμηνεία της εκπαιδευτικής ιστορίας του 
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ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με εστίαση στη Σαμιακή Ηγεμονία, ένα 
«ημιαυτόνομο» ιδιότυπο καθεστώς με οθωμανική επικυριαρχία. Η εστίαση αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι η εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας συνιστά ιδιαιτερότητα που δεν 
υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αναφορικά με το χρονικό εύρος που καλύπτει η συγκεκριμένη μελέτη θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή εκτείνεται από την ίδρυση το 1834 της σαμιακής 
Ηγεμονίας μέχρι την κατάλυσή της το έτος 1913. Η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να 
διακριθεί σε τρεις υποπεριόδους που σηματοδοτούν μετασχηματισμούς στο κοινωνικό και 
πολιτικό πεδίο, στους θεσμούς και στην ιδεολογία της σαμιακής εκπαίδευσης. Οι περίοδοι 
αυτοί είναι οι εξής: α) Η περίοδος 1834-1849 η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ως 
περίοδος της ισχυρής Ηγεμονίας. β) Η περίοδος 1850-1907 η οποία μπορεί να 
προσδιοριστεί ως περίοδος του κοινοτισμού, του κοινοβουλευτισμού και του εθνισμού και γ) 
Η περίοδος 1908-1913 η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος των έντονων 
διαδικασιών εθνικοποίησης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ιστορική ερευνητική και 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς πηγές, 
αδημοσίευτες και δημοσιευμένες καθώς και δευτερογενείς πηγές σχετικές με το υπό 
διερεύνηση θέμα. 

 
2012  28) Σ. Ηλιάδου. Εκπαίδευση, πολιτική και κοινωνία στην Έδεσσα μέσα από 

τον τοπικό τύπο (1912-1922). Έδεσσα, Δεκέμβριος 2012 (υπό έκδοση). 
 

Η εισήγηση  που αφορά στην εκπαίδευση της περιόδου 1912-1922 στην Έδεσσα 
στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στις εφημερίδες της πόλης της Έδεσσας, της περιόδου 1918-
1922 και καλύπτει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας. 
Πρόκειται για τις εφημερίδες «Έδεσσα» της περιόδου 1918-1920 , η οποία αναφέρεται 
και σε γεγονότα της περιόδου 1912-1918 και  «Νέα Έδεσσα» της περιόδου  1920-
1922.  

 
 
Δ.4.1.2.2.  ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 
  

2002  1) Παιδαγωγικοί προβληματισμοί και μεταρρυθμιστικοί πειραματισμοί στο 
Γυμνάσιο Μοναστηρίου Πελαγονίας (1876-1912): η εκσυγχρονιστική ορμή 
και το αίτημα της εθνικής επιβίωσης στο  2ο Διεθνές Συνέδριο 
Πανεπιστημίου Πατρών Η παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα-
ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις 
(http:www.elemendu.upatras.gr,eriande,index.htm). 

 
Η μελέτη του «Αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας» και συγκεκριμένα του 
τμήματος εκείνου που αφορά στη λειτουργία του Γυμνασίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
όχι μόνο γιατί αποκαλύπτει την πορεία και τον χαρακτήρα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος σε 
μια κρίσιμη χρονική περίοδο, αλλά κυρίως επειδή απηχεί στο επίπεδο της εκπαιδευτικής 
πράξης τους προβληματισμούς, τους πειραματισμούς και τις παλινδρομήσεις που σημειώνονται 
στο επίσημο ελληνικό κράτος και οι οποίοι εγγράφονται στο πεδίο του εκσυγχρονισμού ή της 
αντιμεταρρύθμισης. Οι διαστάσεις αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας μιας σημαντικής σε 
δυναμική και πληθυσμό ελληνικής κοινότητας που βρισκόταν έξω από τα όρια του ελληνικού 
κράτους και οι έλξεις και απωθήσεις στο επίπεδο των επιλογών και των κατευθύνσεων της 
εφαρμοστέας εκπαιδευτικής πολιτικής συνιστούν ένα εντυπωσιακό πλέγμα θεωρητικών αρχών 
και πρακτικών αντιφάσεων, οι ιδεολογικές καταβολές του οποίου θα πρέπει να αναζητηθούν 
σε αντίστοιχους προβληματισμούς , πειραματισμούς και παλινδρομήσεις του νεοελληνικού 
κράτους.  

 
2004  2) Γλωσσικά, εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της 
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Μακεδονίας (1912-1936) στο 3o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης (http:www.elemendu.upatras.gr,eriande,index.htm 

 
Σκοπός της εισήγησης είναι να προσδιορίσει σε ιστορικό βάθος την εκπαιδευτική πολιτική που 
ακολουθήθηκε στη Μακεδονία την περίοδο 1912-1936, με άξονες αναφοράς τα γλωσσικά 
εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα που πρόβαλαν επιτακτικά την περίοδο που προαναφέρθηκε. 
Το κυριότερο από τα ζητήματα αυτά, το οποίο έπρεπε να επιλυθεί στα πλαίσια μιας ορισμένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν αυτό της ξενοφωνίας, το οποίο είχε ταυτόχρονα διαστάσεις 
γλωσσικές, εθνικές αλλά και παιδαγωγικές.  Γλωσσικές, επειδή συσχετίστηκε με την παρουσία 
στη Μακεδονία σλαβόφωνων, βλαχόφωνων, αρβανιτόφωνων και τουρκόφωνων χριστιανών 
(Γούναρης 1997, Kofos 1990) ενώ ως το 1922-1923 στο χώρο αυτό κατοικούσαν και 
μουσουλμάνοι και από το 1922 και έπειτα πρόσφυγες από τη Μικρά-Ασία, τον Πόντο και τη 
Θράκη (Μιχαηλίδης, 1992). Εθνικές, επειδή η αφομοίωση των μη ελληνοφώνων 
θεωρήθηκε, προκειμένου για τη Μακεδονία, μείζον εθνικό θέμα, που θα απέτρεπε τις όποιες 
διεκδικήσεις των γειτονικών λαών επί ελληνικών εδαφών. Και τέλος παιδαγωγικές, επειδή 
θεωρήθηκε ότι η διαδικασία της αφομοίωσης έπρεπε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής πράξης και αναζητήθηκαν οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού. Η έρευνα χρησιμοποίησε, πέρα από τις κρατικές νομοθετικές πηγές και υλικό 
από τον τοπικό τύπο της Φλώρινας, γεγονός που αιτιολογεί τη χρησιμοποίηση της Φλώρινας 
ως παραδείγματος, για την ανίχνευση των ζητημάτων που προαναφέρθηκαν. Βέβαια, τα 
τελευταία χρόνια, μια πληθώρα ερευνών εστιάζει στο ζήτημα της ξενοφωνίας ή γενικότερα 
των μειονοτήτων αυτής της περιόδου (Διβάνη 1997, Λιθοξόου 1997, Μιχαηλίδης 
1995&1996). Η προσφορά όμως της συγκεκριμένης εργασίας  είναι,  κατά τη γνώμη μας, η 
εστίασή της σε ζητήματα εκπαιδευτικής πράξης, μέσα από την οποία κυρίως επιχειρήθηκε ο 
εξελληνισμός των ξενόφωνων. Τα χρονικά όρια τα οποία επιλέχτηκαν ως πλαίσιο διεξαγωγής 
της έρευνας αφορούν στην περίοδο 1912-1936. Η επιλογή του έτους 1912 ως χρονικής 
αφετηρίας  οφείλεται σε λόγους καθαρά ιστορικούς. Η ένταξη των Νέων Χωρών στο 
ελληνικό κράτος διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της επίσημης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η οποία είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα και υποκατέστησε τις αποκεντρωτικές 
δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης ( Ηλιάδου-Τάχου, 2001). Η επιλογή πάλι ως terminus 
antequem  του έτους 1936 οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταξική δικτατορία, που ακολούθησε, 
ανέστρεψε πολλές μετριοπαθείς οπτικές, αναφορικά με το ζήτημα και οδήγησε σε μια 
εντυπωσιακή οπισθοδρόμηση: αυτήν της υποκατάστασης της εκπαίδευσης ως εργαλείου ικανού 
να συνεισφέρει «εις την εξελλήνισιν», από τη λογική της χρήσης βίαιων μέτρων καταστολής 
της ξενοφωνίας στη Μακεδονία.  

 
2006  3) Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Γ. Ιορδανίδης, Ε. Γρίβα, Γ. Μπέτσας Φιλοσοφία 

και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας: 
(1989-1993). Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (http:www.elemendu.upatras.gr,eriande,index.htm) 

 
Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην  καταγραφή  της σκευής και των επιλογών των ατόμων που 
ανέλαβαν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  
τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε πώς  γινόταν αντιληπτό το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών, με ποια κριτήρια 
διαμορφώθηκε το πρόγραμμα σπουδών, ποια προβλήματα προέκυψαν,  ποιες προοπτικές 
διαμορφώθηκαν και ποια ήταν η σχέση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία. Για την 
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας συνδυάστηκαν οι ημιδομημένες προσωπικές 
συνεντεύξεις των ακαδημαϊκών και  η ερμηνευτική προσέγγιση των γραπτών πηγών (Αρχείο 
ΠΤΔΕ Φλώρινας), επειδή κρίθηκε ότι το περιεχόμενο  των συνεντεύξεων έπρεπε  να 
αξιολογηθεί με βάση το πληροφοριακό υλικό του αρχείου. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι 
ότι τόσο η φιλοσοφία, όσο και η ανθρωπογεωγραφία των μελών ΔΕΠ προσδιόρισαν τις 
κατευθύνσεις σπουδών και διαμόρφωσαν ένα ορισμένο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος, το 
οποίο  προκαθορίζει  τη μελλοντική του εξέλιξη. 

 
2007  4) Andreou, S. Iliadou-Tachou. The dilemma: Modernization or 

perseverance in the ethnical traditions. Balkan Society. Thessaloniki: 
Kyriakidis, 415-423. 
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The recent accession of  the Balkan countries to the EU raises the  dilemma “Modernisation or 
perseverance in the national traditions”,  regarding the situation of  the education context in 
comparison to the other Member States. Under these circumstances the challenge of adopting 
Modernisation is so crucial that it can seriously affect the future of their population.(P. 
Kitromilides,1996) Certainly the discussion on the implications of the Lisbon Process in 
education and training in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro) must be considered of a 
main importance for many reasons:. First the geographical focus is of particular interest in 
considering the effects of EU strategies on the Balkan countries.. Furthermore, the Balkans 
excites for a high number of initiatives  the interest, of either founders or both non-governmental 
and governmental organisations which, among other aspects, leads to a very over-crowded 
landscape of reform with heavy pressure on the key stakeholders to respond to a high number of 
demands on their limited resources. (V.Mc.Bride, 2005) 

 

2008  5) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ. Μπέτσας. Από το «παιδομάζωμα» 
στο βασιλικό «παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής 
δικαιοσύνης στις Βόρειες επαρχίες της χώρας» στο 5ο συνέδριο Ιστορίας 
της εκπαίδευσης Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη   
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=637&itemid730=923
&language=el). 

 
Στην εισήγηση εξετάζεται το θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο δράσεων των φορέων της 
«Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος» και της «Βασιλικής Πρόνοιας», που 
λειτούργησαν από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 έως και τις αρχές του 1970, με αποστολή 
την επιβίωση και την προστασία των παιδιών των ορεινών και παραμεθόριων περιοχών. Είναι 
δεδομένο ότι η μεταπολεμική Ελλάδα αντιμέτωπη με έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών, 
πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων προσέδιδε στην κοινωνική δικαιοσύνη ένα ιδιαίτερο 
περιεχόμενο, συνδέοντάς την με τις πρωτοβουλίες της βασίλισσας Φρειδερίκης. Οι 
συγκεκριμένες μάλιστα δράσεις που αναλάμβανε η βασιλική εξουσία στο όνομα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης δεν αποσκοπούσαν στη εφαρμογή κοινά αποδεκτών κανόνων και αρχών στις 
εκπαιδευτικές δομές και λειτουργίες, αλλά έστρεφαν το ενδιαφέρον τους στην διασφάλιση ενός 
δικτύου μιας ευρείας κοινωνικής κινητικότητας με εργαλείο την εκπαίδευση, με απώτερο 
στόχο βέβαια τη δημιουργία οπαδών χρήσιμων για τη διαιώνιση της βασιλικής ιδεολογίας και 
εξουσίας. Επρόκειτο στην ουσία για μια ισότητα ευκαιριών «αποκαταστατική», που στόχευε 
στην άμβλυνση των κοινωνικών διαφορών και κυρίως στην ενίσχυση των πρωταρχικών 
δεσμών (οικογενειακών ή τοπικών) ανάμεσα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα από τη μια 
και στις απόλυτες αξίες του πατριωτισμού και της εθνικής νομιμοφροσύνης από την άλλη. 

 
2008  6) Α. Aνδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Οι διαδικασίες πολιτισμικής 

αφομοίωσης και εθνικής ομογενοποίησης πληθυσμών στο χώρο της 
Δυτικής Μακεδονίας: ο ρόλος της εκπαίδευσης και της πολιτικής 
πρακτικής στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, 
Σημειωτική και ιδεολογίες: Σύνορα, περιφέρειες, διασπορά. Φλώρινα: 
Σημειωτική Εταιρεία (χωρίς Πρακτικά).  
 
Στόχος της εργασίας είναι να παρακολουθήσει τις διαδικασίες αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης 
που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής στη Μακεδονία σε 
δύο πεδία: στο πεδίο της εκπαίδευσης και στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής. Το πλαίσιο 
ερμηνείας που αφορά στην πολιτική πρακτική εξετάζεται με την ιστορική ερμηνευτική μέθοδο. 
Η εφαρμογή της ερμηνευτικής μεθόδου στο συγκεκριμένο πεδίο κρίθηκε αναγκαία επειδή 
καταρχήν διαμορφώνει ένα πλαίσιο σημείων, με αναφορά στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί 
περαιτέρω διερεύνηση στο μέλλον με άλλα μεθοδολογικά εργαλεία. Η ανάλυση εσωτερικού 
πεδίου του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος που επιβλήθηκε στη Μακεδονία   γίνεται 
με βάση την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων της περιόδου που εξετάζουν ζητήματα 
εθνικής ομογενοποίησης. Τα κείμενα επιλέχτηκαν έτσι ώστε να απηχούν τις απόψεις των 
τυπικών και άτυπων ομάδων ενδιαφέροντος και να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση του 
θέματος.  
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2011 7) Σ. Ηλιάδου-Tάχου, Κ. Φωτιάδης, Ε. Γρίβα, Μ. Νταβλιανίτζε. 

Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη 
Γεωργία (μέσα 19ου-1937) στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης. 
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=
el_GR) 

Η ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία συναρτάται άμεσα  με  
τορικές συγκυρίες που αφορούν από τη μια στη δημιουργία εγκαταστάσεων ελληνοφώνων στην περιοχή, α  
ν άλλη στην μετεξέλιξη των εγκαταστάσεων των ελληνοφώνων ορθοδόξων σε αναγνωρισμένες ελληνικ  
ινότητες κατά την μενσεβικική περίοδο ή σε εθνικές-ελληνικές κοινότητες την πρώτη περίοδο της Σοβιετικ  
νωσης και εξαρτάται άμεσα από την εκπαιδευτική-μειονοτική πολιτική είτε της Ρωσίας της τσαρικ  
ριόδου, είτε των  ηγετικών προσωπικοτήτων που διαχειρίστηκαν τις τύχες της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος  
γχρονική διάσταση της διδασκαλίας ανάγεται σε διαδικασίες που δρομολογήθηκαν μετά το 1980 και τ  
τάργηση του καθεστώτος αντιμετώπισης των εθνικών μειονοτήτων  που είχε εγκαθιδρύσει to 1937 ο Στάλι   

2011  8) Σ. Ηλιάδου-Τάχου,  Κ. Φωτιάδης,  Π. Πουγαρίδου. Οι περί γλώσσης 
αντιλήψεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και ο 
εκπαιδευτικός δημοτικισμός της εφημερίδας «Εποχή» (Τραπεζούντα 
1920) στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. 
(http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_
GR 

 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε δυο προσωπικότητες της τραπεζουντιακής ελίτ: τον 

Μητροπολίτη Χρύσανθο Τραπεζούντας και το δημοσιογράφο της εφημερίδας Εποχή (Τραπεζούντα, 
1920), Νίκο Καπετανίδη και εξετάζει τις απόψεις τους για την ελληνική  γλώσσα και εκπαίδευση στον 
Πόντο την περίοδο του εθνικισμού. Στο συγκείμενο του Πόντου το ζήτημα της επιλογής της 
εκπαιδευτικής γλώσσας και μεταρρύθμισης αποκτά εθνοπροσδιοριστικές διαστάσεις, ενώ παράλληλα 
εκδηλώνονται δυο τάσεις: η πρώτη από αυτές αποτελεί έκφραση του πατριαρχικού οικουμενισμού και 
προτείνει την επιλογή μιας λόγιας καθαρεύουσας, ως εργαλείου που θα επιτρέψει την αναβίωση του 
αρχαίου ελληνικού πνεύματος και την καθιέρωση του ελληνισμού στο ανατολικό οικοδόμημα. Η 
δεύτερη αποτελεί έκφραση των οπαδών του νεοελληνικού εθνικισμού, που υποστηρίζουν τη δημοτική 
και την αντιμετωπίζουν ως ανανεωτική  δύναμη, που θα προσδιορίσει τα εθνικά χαρακτηριστικά των 
μελών του νέου ελληνικού έθνους. Ο Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζούντας, εκφράζει την πρώτη 
τάση προτείνοντας την καθαρεύουσα και ακολουθώντας με συνέπεια τις ιδεολογικές του καταβολές. Ο 
Νίκος Καπετανίδης υποστηρίζει ξεκάθαρα τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και στηλιτεύει όλα τα τρωτά 
σημεία ενός παροπλισμένου εκπαιδευτικού συστήματος προσανατολισμένου στα οικουμενικά ιδεώδη του 
Πατριαρχείου. Στο άρθρο εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις δύο τάσεις οι οποίες εντάσσονται 
παράλληλα στο πλαίσιο του νεοελληνικού εθνικισμού της περιόδου.  

 
2012  9) Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Μανάνη. Η εικόνα της αρχαιότητας 

στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όπως αυτή 
παρουσιάζεται μέσα από τα τεύχη του περιοδικού «Αριστοτέλης» στο 
Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο 
ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (υπό έκδοση). 

Η ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωριναίων Ο Αριστοτέλης» 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1941.Η έκδοση από τον Αριστοτέλη του  ομώνυμου 
περιοδικού, τον Ιανουάριο του 1957, ενίσχυσε τη δύναμη του αρχαιοελληνικού λόγου και κινητοποίησε 
έναν τοπικό πυρήνα  μορφωμένων ανθρώπων για τη δημιουργία ενός δημόσιου βήματος έκφρασης. Η 
διερεύνηση εκκινεί από την επιστημονική υπόθεση ότι η εργαλειακή χρήση της ελληνικής αρχαιότητας 
στο συγκεκριμένο περιοδικό αποτελεί συνειδητή επιλογή που αποσκοπεί στην κατασκευή του εθνικού 
εαυτού και στην αποδόμηση της ετερότητας, μέσα από την κατασκευή της έννοιας της εθνικής 
συνέχειας και της εθνικής συνοχής,  σε μια μακρά ιστορική διαδρομή και σε διαφορετικά συγκείμενα. 
Βασικός σκοπός της παρούσας επιστημονικής μελέτης είναι η περιγραφή, η χρήση και η ερμηνεία της 
ελληνικής αρχαιότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα του περιοδικού «Αριστοτέλης».   
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Επί μέρους στόχοι της μελέτης είναι: 1) να καταγράψουμε ποσοτικά τις υπάρχουσες αναφορές για την 
αρχαιότητα στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της μέσα από τα συγκεκριμένα τεύχη του 
περιοδικού 2) να καθορίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφορών αυτών 3) να προσδιορίσουμε 
τη σχέση τους α) με την κυρίαρχη ιδεολογία της περιόδου και β) με την ιδεολογία των ανθρώπων που 
συμμετείχαν ως συγγραφείς στο περιοδικό και 4) να αξιολογήσουμε τις αναφορές αυτές. Η τεχνική της 
ανάλυσης περιεχομένου αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο με βάση το οποίο έγινε η μελέτη του 
περιοδικού (ποιοτική και ποσοτική).  

 
 

2012  10) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Αμαραντίδου. Από τα βουνά 
του Καυκάσου στο μεθοριακό οικισμό του Νέου Καυκάσου: «Και ξαν’ 
πουλίμ α’ σην αρχήν στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από 
την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο (υπό έκδοση). 
 
Ο Νέος Καύκασος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αμιγούς προσφυγικού οικισμού στον νομό 
Φλώρινας. Δεν είναι ο μοναδικός μεθοριακός οικισμός ούτε ο μόνος που δημιουργήθηκε από 
πρόσφυγες προερχόμενους από λίγα χωριά της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Η ιδιαιτερότητά 
του έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε εξαρχής, κυριολεκτικά εκ θεμελίων, σε έναν τόπο 
ακατοίκητο και ακαλλιέργητο έως τότε, που επιπλέον είναι δίπλα ακριβώς στα εθνικά σύνορα.  
   Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την καταγραφή της προσφυγικής ιστορίας και μνήμης, μέσα από 
την έρευνα αρχειακού υλικού και τεκμηρίων, την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και, 
κυρίως, την καταγραφή των προσωπικών μαρτυριών των προσφύγων πρώτης και δεύτερης 
γενιάς. Για την καταγραφή της βιωμένης εμπειρίας, ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχτηκε η 
ατομική ημιδομημένη συνέντευξη με χρήση ερωτηματολογίου. Όλες οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού 
τύπου, εκτός από του πρώτου μέρους που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία. Η ανάλυση και 
επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής 
ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 πληροφορητές γεννηθέντες 
μεταξύ 1918 και 1933, το οποίο προέκυψε με βολική δειγματοληψία. 
    

2012  11) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Π.Πουγαρίδου. Όψεις και οπτικές 
της αντιστασιακής Φλώρινας. Το παράδειγμα του Εργατικού Κέντρου 
Φλώρινας στο Διεθνές συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την 
ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
(υπό έκδοση). 

   
Το Εθνικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας αποτέλεσε έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο 
συσπειρώθηκε ένας αριθμός εργατοϋπαλλήλων. Κατά την περίοδο της κατοχής, η έντονη 
κοινωνική και ιδεολογική κρίση, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνωμοσίες αναφορικά με την 
τύχη της Μακεδονίας, επηρέασαν άμεσα τη λειτουργία του Κέντρου. Η σφυρηλάτηση της 
εθνικής ταυτότητας των μελών του εγγράφηκε μεταξύ των προτεραιοτήτων της περιόδου. Η 
ουσιαστική απάντηση στον κατοχικό κίνδυνο δόθηκε μέσα από την οργάνωση αντιστασιακής 
δραστηριότητας. Οι γερμανικές αρχές αντιδρώντας σε αυτήν τη δράση προέβησαν σε αντίποινα. 
Ικανός αριθμός μελών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου συγκαταλέχθηκε μεταξύ των θυμάτων 
των γερμανικών αντιποίνων. Η παρακολούθηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, του 
Μητρώου Μελών του Κέντρου, καθώς και η μελέτη των Βιβλίων Αλληλογραφίας, επέτρεψαν 
στον ερευνητή τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης αναφορικά με τις πολιτικές, 
κοινωνικές και κυρίως τις εθνικές παραμέτρους που διαμόρφωσαν το ιστορικό συγκείμενο της 
περιόδου, καθώς και τις συνιστώσες που οδήγησαν στις εκάστοτε εθνικές και πολιτικές επιλογές. 
Η έρευνα γέννησε ακόμη ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής των θυμάτων της γερμανικής 
θηριωδίας, καθώς και για την ύπαρξη ηθικών αυτουργών πίσω από αυτές τις δράσεις. Στο 
επίπεδο της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρον απέκτησε η ανάδειξη των πρωταγωνιστών του 
Κέντρου, η παρακολούθηση της πορείας και των αποφάσεών τους, καθώς και η προσπάθεια 
ερμηνείας των κινήτρων και των επιλογών τους. Πρόκειται για ανέκδοτο αρχειακό υλικό. 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας του εργατικού 
κινήματος στην περιοχή της Φλώρινας και η συσχέτισή του με την ιδεολογία και τις δράσεις των 
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πρωταγωνιστών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου την περίοδο της κατοχής μέσα από την 
επεξεργασία του συνόλου των πηγών του αρχείου του Κέντρου, καθώς και μέρους του αρχείου 
του Δήμου Φλώρινας. Η πρωτοτυπία της έρευνας καταδείχθηκε από το γεγονός ότι ανάλογου 
περιεχομένου μελέτη για το Ε.Ε.Κ.Φ δεν έχει μέχρι σήμερα επιχειρηθεί από κάποιον μελετητή. 
Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνεία των πηγών ήταν η ιστορική 
ερμηνευτική. Στην προσπάθεια ερμηνείας των επιλογών των πρωταγωνιστών χρησιμοποιήθηκαν 
και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις των απογόνων των μελών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. 

 
2012  12) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Κ. Σεχίδης, Κ. Αμαραντίδου. 

Π.Πουγαρίδου. Η περιοχή της Φλώρινας πριν και μετά τον εμφύλιο μέσα 
από τις εκθέσεις των επιθεωρητών της εκπαίδευσης και την αναφορά της 
Οργάνωσης  Near East Foundation (1949) στο Διεθνές Συνέδριο Η 
Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως 
σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (υπό έκδοση). 

 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει  πτυχές της κατάστασης που επικρατούσε 
στην περιοχή της Φλώρινας την προεμφυλιακή και μετεμφυλιακή περίοδο. Πηγές για την 
έρευνα αποτέλεσαν: α) οι εκθέσεις των επιθεωρητών εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στην 
περιοχή της Φλώρινας την περίοδο του Μεσοπολέμου και καλύπτουν μια χρονική περίοδο 16 
χρόνων (1918-1934), β) η αναφορά του C. M. Schermerhorn αντιπροσώπου του κοινωφελούς 
ιδρύματος Near East Foundation, ο οποίος μαζί με κλιμάκιο της οργάνωσης επισκέφθηκε την 
Φλώρινα τον Οκτώβρη του 1949. 

 
2012  13) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, A.Ανδρέου. Ζητήματα εκπαίδευσης στη Φλώρινα 

κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική 
Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. 
Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό έκδοση).   
 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
θεσμών που αφορούσαν στους σλαβόφωνους και διαμορφώθηκαν από το ΕΑΜ στην 
επικράτειά του στη  Δυτική Μακεδονία. Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται α) στην 
θεώρηση των εκπαιδευτικών θεσμών από την σκοπιά της Ιστορίας της εκπαίδευσης β) 
στην αξιοποίηση των αναφορών του Αρχείου Δραγούμη που φυλάσσεται στη Γεννάδιο 
Βιβλιοθήκη και γ) στην χρησιμοποίηση για πρώτη φορά ως πηγής της εφημερίδας 
Εκπαιδευτικός Ακρίτας, η οποία εκδιδόταν στη Φλώρινα τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα όρια της έρευνάς μας είναι 
περιορισμένα και καθορίζονται από την ίδια τη φύση του αρχειακού υλικού μας: τόσο ο 
Δραγούμης, όσο και ο Εκπαιδευτικός Ακρίτας ανήκουν σε μία  συγκεκριμένη 
ιδεολογική κατεύθυνση, κάτι που δυσχεραίνει την διαφορετική ανάγνωση των όσων 
διαδραματίστηκαν στη Δυτική Μακεδονία την συγκεκριμένη περίοδο.  

2012  14) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Π. Τσιγγένη, Ε. Καλεράντε. Μετάβαση από τις 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά Τμήματα: Η περίπτωση της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Φλώρινας στο Διεθνές Συνέδριο Η 
Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως 
σήμερα. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο (υπό έκδοση).   
Η ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος της Φλώρινας ως παραρτήματος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου με το Π.Δ. 544/1989 υπήρξε αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας 
των συλλογικών φορέων της πόλης.  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στην ανωτατοποίηση της Π.Α. της Φλώρινας. Σκοποί της είναι α) Η αποτύπωση 
και η αξιολόγηση του λόγου του τοπικού τύπου σχετικά με την αναγκαιότητα μετάβασης από 
την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας. Το δείγμα 
αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα των εφημερίδων  «Φωνή της Φλώρινας» και «Έθνος». β) Η 
αποτύπωση και η αξιολόγηση του λόγου των καθηγητών της  ΠΑ. Ως μεθοδολογικό 
εργαλείο για την αποτύπωση και αξιολόγηση του λόγου των Καθηγητών επιλέχτηκε η 
ημιδομημένη  προσωπική συνέντευξη  
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2012  15) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ε. Καλεράντε. Οι εκπαιδευτικές στιγμές στη 
δεκαετία του ’50: Ο Ν. Πετρουλάκης στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
Φλώρινας στο Διεθνές Συνέδριο Η Δυτική Μακεδονία. Από την 
ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο (υπό έκδοση).    

 
Στην έρευνα μας εξετάζεται η εκπαιδευτική κατάσταση, όπως διαμορφώνεται και 
ερμηνεύεται από τους φορείς, τα κοινωνικά υποκείμενα. Ειδικότερα, με βάση την 
βιογραφική ανάλυση του Ν. Πετρουλάκη, αναδεικνύεται η συνάφεια χώρου, χρόνου και 
αιτιότητας, που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από τις αφαιρετικές γενικές 
σκέψεις για την εκπαίδευση δομούμε σταδιακά αντιλήψεις και ιδέες που συνδέουν το 
μικρο-περιβάλλον της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας  με την κατασκευή του 
εκπαιδευτικού παραδείγματος. Αξιοποιείται, συνδυαστικά, η εμπειρία του ατόμου ως 
φορέα γνώσης, μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου προβάλλεται η διανοητική ζωή, 
οι θεσμοί αλλά και ο επιστημονικός διάλογος. Διερευνάται η γνωστική πράξη η οποία 
ισορροπεί με την εκπαιδευτική σκέψη, ώστε τελικά από τον υποκειμενικό συντελεστή να 
σχηματοποιείται η συγκρότηση των εκπαιδευτικών αξιών, προβληματισμών και θέσεων. 
Μελετώνται, διεξοδικά, αρχειακές πηγές της συγκεκριμένης περιόδου, ώστε να γίνει 
διακριτός ο εκπαιδευτικός λόγος και η ροή της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από τα 
στάδια των εκπαιδευτικών προβληματισμών, όπως διαμορφώνονται στο πολιτικό πεδίο 
των αντιπαραθέσεων αλλά και στο διεθνές εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο επιφαινισμός και ο 
ιδεαλισμός στην εκπαίδευση συνερμηνεύονται με τον εκπαιδευτικό ορθολογισμό, που 
διαμορφώνεται και  με τη δράση των ατόμων. Από τις διαδοχικές εμπειρίες του ενός 
ατόμου διακρίνουμε τα «εκπαιδευτικά πράγματα», αναζητώντας τα πολιτικά αίτια αλλά 
και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο λόγος του εκπαιδευτικού 
υποκειμένου και το περιεχόμενο του αρχειακού υλικού μετατρέπεται σε αναλύσιμο υλικό 
σε μια προσπάθεια, να οριστεί η εκπαίδευση, να εννοιολογηθούν οι επιλογές και να 
αναλυθεί η εκπαιδευτική δράση, σε ένα συνεχή χρόνο με αλληλόδραση του τοπικού, του 
Έθνους- κράτους και του διεθνούς εκπαιδευτικού προβληματισμού.  

 
 Δ.4.2.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
 
 
  Δ.4.2.1   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 

 

 
Δ.4.2.1.1.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ  

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) 
 
1996  
 

 1) Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. 
Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του 
θεσμού της Σχολικής Επιθεώρησης στη Μακεδονία το 1907. Μακεδονικά Λ, 
Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 291-312. 
Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και 
εξετάζει μέσα από την αλληλογραφία Μητροπολιτών-Πατριαρχείου-Προξένων τις προσπάθειες 
του Ελληνικού Κράτους να διαχειριστεί εν ονόματι των κατά τόπους Μητροπολιτών τις 
εκπαιδευτικές τους αρμοδιότητες, δημιουργώντας παράλληλα το θεσμό της Σχολικής 
Επιθεώρησης και υπαγάγοντάς τον στη δικαιοδοσία των Μητροπόλεων. 

 
 
1997 
 

 2) Το κοινοτικό σχολείο στη Δ. Μακεδονία στα τέλη του19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα. Βαλκανικά Σύμμεικτα 9. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 65-71. 
 
Το άρθρο συγκρίνει τους διαφορετικούς τύπους κοινοτικών σχολείων και αποπειράται να οριοθετήσει τα 
χαρακτηριστικά τους. 
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1998 
 

 

 3) Το θεσμικό καθεστώς του κοινοτικού σχολείου στην Τουρκοκρατία. Μακεδνόν  
4. Φλώρινα : Παιδαγωγική Σχολή, 225-233. 

 
Αποσαφηνίζεται η εκπαιδευτική ορολογία της περιόδου των μεταρρυθμίσεων που αφορά στο θεσμικό    
καθεστώς των ελληνικών σχολείων. 

 
1998 

 
 4) Συγκριτική προσέγγιση των προγραμμάτων του Τραμπατζείου Γυμνασίου 

Σιάτιστας της περιόδου 1889-1907. Βαλκανικά Σύμμεικτα 10. Θεσσαλονίκη: 
ΙΜΧΑ, 98-117.  

 
Το άρθρο προέκυψε μετά από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του βιβλίου διδαχθείσης ύλης του 
Τραμπατζείου Γυμνασίου το οποίο φυλασσόταν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας. Συγκεκριμένα 
γίνεται ποσοτική ανάλυση των μαθημάτων, των συγγραφέων και των διδακτικών ωρών που διατίθενται 
από κάθε διδάσκοντα σε διαφορετική χρονική περίοδο και επιχειρείται συγκριτική αποτίμηση των 
δεδομένων. 

 
 
1998  

 5) Η κοινοτική εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία Καστορίας. 
Μακεδονικά 31. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 299-322. 

 
Το άρθρο δημοσιεύει για πρώτη φορά το ανέκδοτο αρχείο της Μητρόπολης Καστοριάς, το οποίο και 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά από τη συγγραφέα. Στα πλαίσια του δημοσιεύματος επιχειρείται η 
συναγωγή συμπερασμάτων για τις περιόδους, τα πρόσωπα και το πεδίο δραστηριοποίησής τους ενώ 
παράλληλα οριοθετούνται οι δραστηριότητες των τοπικών φορέων και το θεσμικό πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών λειτουργιών της κοινότητας με τις όποιες κατά καιρούς διαφοροποιήσεις του. 

 
1999   6) Πρόταση για τη διδακτική της τοπικής ιστορίας ως μέρους των βιβλίων 

«Εμείς και ο κόσμος του Δημοτικού». Μακεδνόν 6. Φλώρινα : Παιδαγωγική 
Σχολή, 157-163. 

 
Η πρόταση σχετίζεται με την καταγεγραμμένη στη βιβλιογραφία συνάφεια ανάμεσα στο περιβάλλον ως 
πολιτισμικό πλαίσιο και στα ζώντα μνημεία της τοπικής ιστορίας τα οποία αποτελούν και στοιχεία του 
περιβάλλοντος αυτού. 

 
1999-2000   7) Το Μακεδονικό Ζήτημα κάτω από το πρίσμα των ρουμανικών αξιώσεων την 

περίοδο 1870-1905 με βάση τις προξενικές αναφορές που αφορούν την προξενική 
περιφέρεια Μοναστηρίου. Βαλκανικά Σύμμεικτα 11. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 237-
246. 
 
Η μελέτη εστιάζει στην εξέταση των φάσεων από τις οποίες διέρχονται οι σχέσεις Ελλάδας Ρουμανίας 
με σημείο αναφοράς τη στάση της Ρουμανίας στο Μακεδονικό Ζήτημα και τις διεκδικήσεις της σε βάρος 
των βλαχόφωνων πληθυσμών της ελληνικής επικράτειας. 

 
2001   8) Η πολιτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων Μοναστηρίου 

και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου 
του έτους 1916. Μακεδονικά ΛΒ. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 205-217.  
  
Πρόκειται για την αρχαιότερη πλήρως σωζόμενη στο αρχείο της συγγραφέως εφημερίδα της Φλώρινας 
της οποίας και κατέχει τα μοναδικά αντίτυπα. Στην εφημερίδα περιγράφεται η κατάσταση στην περιοχή 
Μοναστηρίου μετά την κατοχή από τον γερμανικό και βουλγαρικό στρατό και αναφέρονται σημαντικά 
ιστορικά στοιχεία για τις κινήσεις των εμπλεκομένων στρατών και την αδυναμία των εκπροσώπων της 
ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστούν την κρίση. 

 
2001   9) Τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της ύστερης τουρκοκρατίας. 

Μακεδνόν 8, Φλώρινα : Παιδαγωγική Σχολή,265-281. 
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Το άρθρο επιχειρεί  να καταγράψει τη λειτουργία των ιδρυμάτων που  προμήθευαν τα σχολεία της 
Μακεδονίας με δασκάλους στα πλαίσια μιας πολυμορφίας χωρίς πειθαρχία και κανόνες. 

 
2001   10) Από το εργαστήριο της τοπικής ιστορίας στη διδακτική της τοπικής ιστορίας. 

Θεωρητική σπουδή για αντικείμενα που αφορούν στο επίεπεδο του 
περιεχομένου, των διδακτικών στόχων και της μεθοδολογίας του μαθήματος της 
τοπικής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της περιοχής της Φλώρινας. Τα 
εκπαιδευτικά, 61-62/120-133. 

2003   11) Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης 
της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Μακεδονικά ΛΔ. 
Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 92-112. 
 
Η έρευνα αξιοποιεί την απογραφή της κοινότητας Φλώρινας του 1905, τον Οδηγό του Ιγγλέση του 
1910 και τον ανέκδοτο εκλογικό κατάλογο του έτους 1928 και επιχειρεί μετά από στατιστική καταγραφή 
να βγάλει συμπεράσματα για την οικονομική και πληθυσμιακή εξέλιξη της πόλης από την τουρκοκρατία 
ως το 1928. 

 
2003  12) Όψεις του μακεδονικού ζητήματος: εκπαιδεύοντας δασκάλους για τα ξενόφωνα 

σχολεία της ελληνικής Μακεδονίας (1912-1936) Βαλκανικά Σύμμεικτα 14-15, 344. 
Η μελέτη αναφέρεται στη συζήτηση που γινόταν αναφορικά με την εκπαίδευση 
των δασκάλων την περίοδο 1912-1936, μια συζήτηση η οποία στόχευε στην 
αφομοίωση των αλλόγλωσσων μέσα από την παραγωγή εξειδικευμένων σε 
συνθήκες ξενοφωνίας εκπαιδευτικών 

2003   13) Δ. Μπέσσας, Σ.Ηλιάδου-Τάχου. Η παρουσία των τεχνικών (καλλιτεχνικών) 
μαθημάτων στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των σχολείων του ελληνικού κράτους και οι συναφείς με αυτά 
προβληματισμοί από τον Καποδίστρια ως το σχολείο εργασίας (1830-1931). 
Μακεδνόν 11.  Φλώρινα : Παιδαγωγική Σχολή, 7-17. 
 
Η ιστορική παρουσίαση της εξέλιξης στη διδασκαλία των εικαστικών μαθημάτων από το Ελληνικό 
Κράτος επιχειρείται με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ερμηνείας των αιτίων που υπαγόρευσαν κατά 
περιόδους τις εξελίξεις αυτές. 

  
2003   14) Κατάταξη των χωριών της Φλώρινας ως προς το καθεστώς κατοχής της γης 

από την ύστερη τουρκοκρατία μέχρι την εγκατάσταση των προσφύγων. 
Μακεδνόν 11. Φλώρινα : Παιδαγωγική Σχολή, 357-365. 
 
Πρόκειται για μια απόπειρα να καταγραφεί το γεωκτητικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών του νομού 
της Φλώρινα πριν και μετά από την εγκατάσταση των προσφύγων. Για την έρευνα αξιοποιήθηκε τοπικό 
αρχειακό υλικό, προφορικές μαρτυρίες και εργασίες δασκάλων εξομοιούμενων με προσβάσεις στις 
τοπικές κοινωνίες. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση ενός πλαισίου που θα βοηθήσει στην  ερμηνεία 
των αντιπαραθέσεων που προέκυψαν μετά την προσφυγική εγκατάσταση. 

 
2003   15) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στις Νέες Χώρες την 

περίοδο 1918-1927: Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας. Θέματα ιστορίας 
της εκπαίδευσης 2. Αθήνα : Ατραπός, 25-55. 
 
Η εργασία αποπειράται να καταγράψει και να ερμηνεύσει την εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού 
Κράτους σε ζητήματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων της Μακεδονίας και 
το επίπεδο κατάρτισης των διδασκόντων. Για να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός έγινε έρευνα του ιδιαίτερου 
νομοθετικού πλαισίου που αφορούσε τα κριτήρια πρόσληψης των εκπαιδευτικών των Νέων Χωρών, ενώ 
παράλληλα διερευνήθηκε η οπτική των Νομαρχιακών Επιθεωρητών της Φλώρινας αναφορικά με την 
κατάσταση των σχολείων και των δασκάλων. 

 
2004   16) Δ. Μπέσσας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Τα τεχνικά-καλλιτεχνικά μαθήματα στα 
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ωρολόγια προγράμματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της περιόδου 1856-
1914.  Σύγχρονη εκπαίδευση 134. Αθήνα : Γιαννοπούλου, 105-115. 
 
Το άρθρο παρουσιάζει εξελικτικά την αντιμετώπιση των εικαστικών μαθημάτων από τα Ωρολόγια 
Προγράμματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Σκοπός της έρευνας ήταν 
η επισήμανση των διαφορών στη θεώρησής τους στις διάφορες περιόδους. 

 
2005   17) Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός στον Πόντο μέσα από το περιοδικό Πόντος 

του αμερικανικού κολεγίου της Μερζεφούντας του Πόντου.  Θέματα ιστορίας 
της εκπαίδευσης 5. Αθήνα : Ατραπός, 23-47. 
 
Η έρευνα παρουσιάζει τη συζήτηση που ξεκίνησε ανάμεσα στους Μικρασιάτες σπουδαστές του 
αμερικανικού κολεγίου της Μερζεφούντας το Πόντου και δημοσιεύεται στις στήλες του δημοσιογραφικού 
τους οργάνου Πόντος, για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τη δόκιμη σχολική γλώσσα. Το θέμα 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί έχει μελετηθεί βιβλιογραφικά με πλαίσιο αναφοράς μόνο το 
Ελληνικό Κράτος. 
 

2005   18) Ο απαγχονισμός των Ελλήνων πατριωτών στην Κλαδοράχη (9.8.43) ως 
αφορμή για ένα μάθημα τοπικής ιστορίας. Μακεδνόν  14. Φλώρινα : 
Παιδαγωγική Σχολή, 55-62.   
 
Πρόκειται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία 
της τοπικής ιστορίας.  
 

2005-2006   19) Τα Διδασκαλεία Φλώρινας και Καστοριάς και η εθνική εκπαιδευτική 
πολιτική του Ελληνικού Κράτους (1923-1933). Κίνητρον 7. Αλεξανδρούπολη: 
Παιδαγωγική Σχολή, 29-45. 
 
Η μελέτη, η οποία αξιοποιεί για πρώτη φορά το ανέκδοτο αρχειακό υλικό των Διδασκαλείων Φλώρινας 
(1926) και Καστοριάς (1923) εξετάζει την επιστημονική υπόθεση ότι τα Διδασκαλεία στη Δυτική 
Μακεδονία δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς και εθνικούς 
σκοπούς της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία την περίοδο 1923-1933, 
που  σχετίζονταν με την ενσωμάτωση των αλλόγλωσσων μαθητών στον ελληνικό πολιτισμικό κορμό, 
αφού προηγουμένως επιχειρήθηκε η ένταξη της λειτουργίας των Διδασκαλείων στο συγκείμενο της 
περιόδου και ερμηνεύτηκαν οι σκοποί που αυτά κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν. Τέλος σε ένα δεύτερο 
επίπεδο με βάση τη λογική της πολλαπλής ανάγνωσης των εκπαιδευτικών γεγονότων χρησιμοποιήθηκαν 
τα κείμενα του τοπικού τύπου της Φλώρινας, της Καστοριάς και της Θεσσαλονίκης που αναφέρονταν 
στη λειτουργία των Διδασκαλείων ως εναλλακτικές ιστορικές πηγές για την αξιολόγηση των όποιων 
συμπερασμάτων.  

 
2006   20) Το σύνδρομο του Κρόνου στη θεώρηση Γενικής και Τοπικής Ιστορίας. 

Θεωρητικά ζητήματα και μελέτη περίπτωσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση 146. Αθήνα 
: Γιαννοπούλου, 91-102. 
 
Η μελέτη επιχειρεί να προσδιορίσει το περιεχόμενο του όρου τοπική ιστορία, να περιγράψει τις 
διαστάσεις που αυτός ο όρος προσλαμβάνει όταν τον εφαρμόζουμε στη Δυτική Μακεδονία και 
να καθορίσει τις εφαρμογές του. Αναφορικά τώρα με τη μελέτη περίπτωσης επιλέγεται  και 
εξετάζεται το φαινόμενο του αυτονομισμού μερίδας των σλαβόφωνων κατά την κατοχική 
περίοδο,  φαινόμενο που δεν αντιμετωπίστηκε από την Γενική Ιστορία και δεν  διερευνήθηκε 
ως προς τις αιτίες που υπαγόρευσαν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σχετικά με το 
συγκεκριμένο παράδειγμα  διαμορφώνεται η επιστημονική υπόθεση ότι η εθνοτική κουλτούρα 
των σλαβόφωνων άσκησε καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση της πολιτικής συμπεριφοράς  
τους και επιχειρείται  η εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης μέσα από το μοντέλο της 
μεταμοντέρνας ιστοριογραφίας, με τη χρήση διεπιστημονικών εργαλείων, σε μια προσπάθεια να 
αξιολογηθούν οι διαδικασίες μετασχηματισμού των πολιτισμικών διαφορών σε πολιτικές 
συμπεριφορές. 
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2006   21) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ε. Τσακιρίδου. Διδασκαλείο-Παιδαγωγική Ακαδημία 

Φλώρινας: Ομοιότητες και διαφορές. Επιστήμες της Αγωγής 4. Ρέθυμνο : ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου Κρήτης, 93-106. 
 
Η μελέτη επιχειρεί μια συγκριτική προσέγγιση της λειτουργίας δύο ιδρυμάτων εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών που λειτούργησαν στη Φλώρινα, του Διδασκαλείου (1926-1933) και της 
διαδόχου του Παιδαγωγικής Ακαδημίας (1941-1950) επισημαίνοντας τις μεταξύ τους 
ομοιότητες και διαφορές. Συγκεκριμένα δίνει έμφαση στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που 
άσκησε καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση των ιδεολογικών κατευθύνσεων της 
εκπαίδευσης, στις οποίες προσέδωσε τον χαρακτήρα μιας εθνικά σημαντικής στρατηγικής, 
συγκρίνει τις μεθόδους που μετήλθαν τα δύο ιδρύματα προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους 
δασκάλους και επισημαίνει διαφορές ως προς το επίπεδο κατάρτισης, την στοχοθεσία και τους 
σκοπούς που τα συγκεκριμένα ιδρύματα κλήθηκαν να εκπληρώσουν σε διαφορετικές χρονικές 
συγκυρίες. 

 
2006   22) Α. Ανδρέου, Σ.Ηλιάδου-Τάχου, Ε.Τσακιρίδου. Η ιστορία της εκπαίδευσης 

στην Καλαμαριά την περίοδο 1940-1967. Μακεδνόν 15. Φλώρινα : Παιδαγωγική 
Σχολή,  243-358. 

 
Η καταγραφή της εκπαίδευσης στην προσφυγική Καλαμαριά με τη μελέτη του αναγκαίου αρχειακού 
υλικού σε μια στιγματισμένη ιστορικά περίοδο της ζωής της πόλης υπήρξε μια εμπειρία ουσιαστική. 
Σκοπός της έρευνας ήταν να περάσει πέρα από το περιγραφικό επίπεδο σε αξιολόγηση της δράσης των 
κοινωνικών δυνάμεων στα πλαίσια της χοάνης των ιστορικών και ιδεολογικών ανακατατάξεων. 

 
2006   23) Εξελλήνισις των ξενοφώνων: Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 

Μακεδονία 1912-1936. Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας. Κλειώ 2. 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 113-147. 

 
Πρόκειται για συνθετική δουλειά η οποία εξετάζει τις θέσεις του Ελληνικού Κράτους, των ομάδων 
συμφερόντων, τις επιδράσεις του πολιτικού και διπλωματικού συγκείμενου και των πολιτικών κομμάτων 
απέναντι στον προσδιορισμό της ταυτότητας των ξενοφώνων του Μακεδονικού χώρου αλλά και απέναντι 
στους προσανατολισμούς και τους στόχους  της εκπαίδευσής τους. 

 
2007   24) Μάθε παιδί μου γράμματα. Η επιβολή της υποχρεωτικής φοίτησης στην 

αγροτική ενδοχώρα της Φλώρινας. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης 6-7. 
Αθήνα: Ατραπός, 79-102. 
 
Η εκπαιδευτική ιστορία του ευρύτερου μακεδονικού χώρου συναρτάται ευθέως με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της περιρρέουσας ατμόσφαιρας,, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στις Εκθέσεις των Γενικών αλλά και των τοπικών  Επιθεωρητών της περιόδου 1914-1936. Ιδιαίτερα 
αντιπροσωπευτικές προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι στάσεις απέναντι στο σχολείο των γονέων και των 
παιδιών του νομού της Φλώρινας. Συγκεκριμένα, μέσα στα πολυπολιτισμικά κοινωνικά συμφραζόμενα του 
μακεδονικού χώρου  και σε συνθήκες μιας ιδιότυπης  οικονομικής οργάνωσης  και μιας χαλαρής αρχικά  
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι αλλόγλωσσοι πληθυσμοί διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι στο ελληνικό 
σχολείο. Οι στάσεις αυτές προσλαμβάνουν, την περίοδο 1914-1923, διαστάσεις σημαντικής 
αποστασιοποίησης μεγάλης μερίδας των ξενόφωνων παιδιών και υπαγορεύονται από συμπλέγματα 
καχυποψίας, ανασφάλειας, άμυνας απέναντι στην απειλή που το ελληνικό σχολείο συνεπάγεται για το 
πολιτισμικό τους οικοδόμημα, αλλά και από αντίδραση απέναντι στους επήλυδες πρόσφυγες, από το 1923 
και μετά. Θα ήταν όμως επισφαλές να αποδώσομε την αποστασιοποίηση αποκλειστικά στην ιδεολογική 
στάση των πληθυσμών αυτών και να την περιγράψομε αποκλειστικά ως προϊόν συναπόφασης γονέων-
παιδιών. Σημαντικές προς την κατεύθυνση αυτή είναι και οι οικονομικές συνθήκες, αφού η ενασχόληση με 
τις αγροτικές εργασίες στην ύπαιθρο και οι σχέσεις εξάρτησης της κλειστής οικογενειακής  οικονομίας 
επέβαλαν τη συμμετοχή των παιδιών, κατ επιταγή των γονέων στις αγροτικές εργασίες. Αντίθετα, από το 
1923 ως το 1936, οι ιδεολογικοί και οι κοινωνικοί λόγοι αμβλύνονται, είτε εξαιτίας του ανταγωνισμού με 
τους πρόσφυγες, είτε εξαιτίας της προοδευτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης των ξενοφώνων. Οι μεταβολές 
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διαφοροποιούν τη στάση των γονέων και επηρεάζουν με τη σειρά τους τις στάσεις των παιδιών απέναντι 
στο ελληνικό σχολείο. 

 
2007   25) Η ίδρυση του ΦΣΦ Αριστοτέλη στη Φλώρινα την περίοδο της Κτοχής, Μακεδονικά,   36 

(2007),. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, 207-224  
 
The antifascist activity in the prefecture of Florina engaged different dimensions,which were related with the social origin of 
those that participatedin it. Thus, the representatives of the rural and working layers included themselves in the EAM party, 
while urban population, when they were found inthe maelstrom of international conspiracies at the expense Makedonia, 
selected the approach with the Germans in order to face the Bulgarian drawingsfor the region. The most crucial arm of cultural 
sovereignty used by the Greekbourgeois of Florina was the projection of «Hellenism» of the region and ofthe residents. The 
Association «Aristotelis» was called to serve this goal, thatis to appear the Greek cultural heritage against the Bulgarian 
infiltration. Theeffort of urban class was focused on developing relations with the German side in order to face Bulgarians. 
This effort however was proved particularlyfragile after Thomaidis, the Director of the «Aristotlis’» Chorus, had beenmurdered 
in Kladorahi in 1943. As after this murder, the effectiveness ofstrategy, which was being followed by «Aristotelis», began to 
enter in contestation 
Εις 
http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/article/view
/31/34 

 
2008   26) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Οι απαρχές του ψυχρού πολέμου στα 

Βαλκάνια: Ηγεμονικές πολιτικές και εθνοτικά προβλήματα στη Μακεδονία την 
μετακατοχική περίοδο. Το κράτος του ΕΑΜ και το κράτος της Φρειδερίκης. 
Επιστήμες της Αγωγής 3. Ρέθυμνο : ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, 7-36. 

 
Στην παρούσα εργασία  εξετάζονται οι ηγεμονικές-εκπαιδευτικές πολιτικές των δύο «κρατών», του 
«κράτους του ΕΑΜ» και «του κράτους της Φρειδερίκης»  πολιτικές που έτειναν στη διαμόρφωση 
ηγεμονικών σχέσεων τέτοιων που θα συνέβαλαν στον κοινωνικό μετασχηματισμό, με εργαλειακό μηχανισμό 
την εκπαίδευση, και στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών και ιδεολογικών ιδρυμάτων, ανάλογου 
με εκείνο το οποίο ο Gramsci όρισε ως «κοινωνία των πολιτών». Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
προσέγγισης δίνεται έμφαση στα εθνοτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των 
εκπαιδευτικών πολιτικών και  εξετάζεται η διαχείρισή τους από το ΕΑΜ. ¶Συγκεκριμένα στις Σ Από την 
άλλη αναλύεται η πολιτική του βασιλικού κράτους που εγκαθίδρυσε τη δική του Ηγεμονία, διαμορφώνοντας 
μια ιδιότυπη κουλτούρα «εθνικού πατριωτισμού»,  η οποία υποκατέστησε στην ουσία τους διανοούμενους και 
εγκαινίασε  μια εθνικο-λαϊκίστικη συνάντηση του βασιλικού ιστορικού υποκειμένου με τις μάζες με κυρίαρχη 
ομπρέλα αυτήν της Βασιλικής Πρόνοιας. Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης ήταν  μια εκπαίδευση που 
μετέβαλε «τα οργανικά πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα» σε «εμπειρικά συγκυριακά υποκείμενα». 

 
2008   27) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Γλωσσικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις του 

κύκλου του Ν. Καπετανίδη στην εφημερίδα Εποχή. Θέματα Ιστορίας της 
εκπαίδευσης 8. Αθήνα : Ατραπός, 51-72. 

 
Η επιλογή της εφημερίδας «Εποχή» που εξέδιδε την περίοδο 1918-1921 ο  λόγιος δημοσιογράφος Ν. 
Καπετανίδης στην οθωμανοκρατούμενη Τραπεζούντα, ως πεδίου άντλησης δεδομένων για μια συζήτηση, 
αναφορικά με τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του στα σχολεία των 
ελληνικών κοινοτήτων της Ανατολής,  οφείλεται στο γεγονός ότι σε 23 συνολικά τεύχη της εφημερίδας 
αυτής δημοσιεύτηκαν άρθρα, στα οποία εκφράζονταν αντιλήψεις για την κατάσταση της παιδείας οι οποίες 
διαμόρφωναν  ένα πλαίσιο προϋποθέσεων για την επικράτηση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, με σημεία 
αναφοράς τη δημοτική γλώσσα και την κυριαρχία της στην εκπαίδευση. Η χρονική στιγμή που επιλέγεται 
από τους κύκλους της εφημερίδας  για την έκφραση των αντιλήψεων αυτών αποκτά ειδικό βάρος, καθώς 
συνδυάζεται όχι μόνο με τη διαδικασία εκτουρκισμού των μιλλέτ από το Νεοτουρκικό Κράτος, αλλά και με 
την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Τραπεζούντα, την ελληνική κατοχή στη Μικρά Ασία 
και επομένως την έξαρση του νεοελληνικού εθνικισμού και του ευρωπαϊκού νεοαποικιοκρατικού πνεύματος, 
αλλά και με την επίταση της κεμαλικής βίας σε βάρος των Ελλήνων. Θεωρημένες από την άποψη αυτή οι 
αντιλήψεις  που αφορούν στην επιβολή ενός εκπαιδευτικού δημοτικισμού, προσαρμοσμένου στις συνθήκες 
που επικρατούσαν στα σχολεία της Ανατολής, αποκτούν, κατά τη γνώμη μας, ξεχωριστή σημασία για την 
ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Για την προσέγγιση των περιεχομένων της εφημερίδας Εποχή που 
απηχούν παιδαγωγικές και γλωσσικές αντιλήψεις και αφορούν στα σχολεία της Ανατολής αποφασίστηκε να 
χρησιμοποιηθούν τόσο η ερευνητική-ιστορική μέθοδος, η οποία και θα φωτίσει το ιδεολογικό συγκείμενο και 
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τις ιστορικές συγκυρίες, μέσα στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώθηκαν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις και η 
ποιοτική ανάλυση, η οποία εστιάζει στο περιεχόμενο των κειμένων της εφημερίδας. Η δεύτερη αυτή 
μέθοδος επιχείρησε να ενισχύσει την ερμηνευτική, στην προσπάθειά της να δώσει ένα πλαίσιο ερμηνείας 
του πολιτικού και ιδεολογικού συγκείμενου.  

 
2010   28) Σ. Ηλιάδου-Τάχου,  Ε. Γρίβα. Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της 

αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας : απόπειρα συγκριτικής 
προσέγγισης. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης 9. Αθήνα : Ίων, 123-145.  

 
Με τη μελέτη επιχειρείται η καταγραφή της πορείας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσ  
εκπαίδευση από το 1960 μέχρι σήμερα. Τα Αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, τα αυτοτελή φυλλάδια τ  
ΥΠΕΠΘ, οι Εισηγητικές Εκθέσεις των Νομοσχεδίων και οι Οδηγίες αποτέλεσαν τις κύριες πηγές τ  
ερευνητικής απόπειρας. Τέλος στους σκοπούς της μελέτης εγγράφεται η σύγκριση των ελληνικών δεδομένων  
όσα ίσχυαν την ίδια περίοδο στην Ευρώπη.  

 
2010   29) Ε. Γρίβα, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής 

γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι 
επιδράσεις. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία 3, 64-75. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας στην εκπαίδευση μέσα από τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, καθώς και μέσα από την 
«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή τα αυτοτελή φυλλάδια του ΥΠΕΠΘ, τις Εισηγητικές Εκθέσεις των 
νομοσχεδίων και τις οδηγίες. Επιχειρείται η διερεύνηση και η καταγραφή των τάσεων που παρουσιάστηκαν 
στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας από τη δεκαετία του ΄60 μέχρι σήμερα. Αφετηρία της 
έρευνας θεωρήθηκε το έτος 1961, γιατί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα στη 
δημόσια εκπαίδευση, ενώ ουσιαστική και αυτόνομη παρουσία της αγγλικής γλώσσας στα αναλυτικά 
προγράμματα έχουμε μέσα στη δεκαετία του ΄60. Γίνεται σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του μαθήματος 
της αγγλικής γλώσσας και διερευνώνται οι μεθοδολογικές τάσεις που υιοθετούνται μέσα από τα αναλυτικά 
προγράμματα  των 1961,1966,1969,1977,1984,1999 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα από 
διατάγματα και εγκυκλίους. Τέλος εξετάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του 1996 της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και το ΔΕΠΠΣ ξένων γλωσσών του 2002. 

2012   30) Α. Χαρίση, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Αναστασίου. Οι απαρχές της εκπαίδευσης 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.: ο 
ρόλος της παιδολογίας και του Εμμ. Λαμπαδάριου. Θέματα Ιστορίας της 
εκπαίδευσης  10.  Αθήνα : Ίων, 60-75. 

 
Η ίδρυση και λειτουργία του «Πρότυπου Ειδικού  Σχολείου Αθηνών» (Π.Ε.Σ.Α.) σηματοδότησε έναν 
σημαντικό σταθμό στην πορεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Πριν από την ίδρυσή του, οι θεσμικές 
προσπάθειες των κυβερνήσεων των Φιλελεύθερων του Ε. Βενιζέλου για τη δημόσια εκπαίδευση των 
παιδιών με νοητική καθυστέρηση και συναισθηματικές ή/και συμπεριφορικές διαταραχές του 1913 και 
1929 δεν ευοδώθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, εκείνο που ιστορικά πρέπει να επισημανθεί είναι η συμβολή του 
βασικού εκπροσώπου της Σχολικής Υγιεινής και της Παιδολογίας στην Ελλάδα, του ιατρού Εμμανουήλ 
Λαμπαδάριου, ο οποίος από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε την ανάγκη ίδρυσης ενός πρότυπου, από άποψη 
παιδαγωγική και υγιεινολογική, ειδικού σχολείου στην Ελλάδα. Το σχολείο αυτό κατόρθωσε, μετά από 
μακροχρόνιες και επίμονες προσπάθειες, να το κάνει πραγματικότητα το 1937 στο πλαίσιο του δικτατορικού 
καθεστώτος του Ι. Μεταξά.  

 
2013   31) S. Iliadou-Tachou, Ev. Kalerante, P.Tsigeni. Greek Pedagogy Academy 

Entrance Exam System for Greek Students attending Foreign  Universities 
(1982-1991): A study case- The Florina Pedagogy Academy in Menon 
(http:www.kosmit.uowm.gr,site,journal). 

 
We review the legal stipulations over exam admissions of Greek Students attending foreign (especially 
Balkan) Pedagogy Academies to Greek Pedagogy Academies, which reflect the Greek government’s political 
predilection to attract back Greek students, lending special interest in the related legislation, as well as the 
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political intent underlying the particular legislation. The admission legislative rule is reviewed against the 
political environment that favors the authorization of Greek student transfer from abroad. The Florina 
Pedagogy Academy, among others, has operated as a host institution and is our study case, which delves into 
the legislation enforcement and regulations of the admission system, highlighting testing and grading procedures, 
as well as broader deliberations within the academic community having to do with repatriated student 
placement. The Florina Pedagogy Academy files provide information on entrance candidacies from all foreign 
universities. At the same time, test subjects at placement and credits granted for courses taken abroad speak 
both for Florina’s and foreign universities’ cultures.   

 
22-24 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  

 32) Κ. Φωτιάδης-Σ. Ηλιάδου-Τάχου. «Η κοινωνική μέριμνα στον Πόντο». 
Συμπόσιο του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Νέας Ιωνίας με θέμα: Η 
Κοινωνική Μέριμνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά τους 
νεότερους χρόνους 

 
Δ.4.2.1.2.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ  
ΟΚΤΩ (8) 
 
1989   1) Περιγραφή των συνεδριάσεων της Εφορείας της ορθοδόξου κοινότητος 

Φλωρίνης (1905-1912). Από το ανέκδοτο αρχείο της Ι. Μητροπόλεως 
Μογλενών και Φλωρίνης. Αριστοτέλης, τ. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1989, 197-
198. 
 
Πρόκειται για μεταπτυχιακή εργασία που βασίζεται στο Αρχείο της Σχολικής Εφορείας της 
Μητρόπολης Μογλενών. 
 

1992   2) Τα πρακτικά των εκλογικών συνελεύσεων της 22-2-1910 και της 14-3-1910 της 
ελληνορθοδόξου κοινότητας Φλωρίνης. Αριστοτέλης 211,32-37. 
 
Πρόκειται για παρακολούθηση των εκλογικών συνελεύσεων που λαμβάνουν χώρα στην κοινότητα 
Φλώρινας και καταγράφονται στο Αρχείο της Δημογεροντίας. 

 
1993   3) Το ανέκδοτο πρόγραμμα του Σχολαρχείου Μοναστηρίου. Αριστοτέλης 219-

220, 20-25. 
 
Το πρόγραμμα παρατίθεται και σχολιάζεται. Βρέθηκε στο Αρχείο της Κοζάνης ως λυτό έγγραφο. 

1995   4) Η Φλώρινα μέσα από το Αρχείο του Δήμου της περιόδου 1912-1936. 
Αριστοτέλης 233-234, ειδική έκδοση. 
 
Στο δημοσίευμα επιχειρείται μια αποδελτίωση και μια ερμηνεία των Πρακτικών του Δήμου 
της Φλώρινας για πρώτη φορά. 

1995   5) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα το δεύτερο μισό του 19ου 
και στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό 
της περιοχής Φλώρινας. 4ος κύκλος ομιλιών. Θεσσαλονίκη : Έκδοση 
Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης, 89-148. 

 Το άρθρο αναφέρεται στη λειτουργία της ελληνικής κοινότητας της Φλώρινας μέσα από τα 
ανέκδοτα Πρακτικά της Δημογεροντίας και της Σχολικής Εφορείας της μητροπόλεως 
Μογλενών (1905-1922) 

1995   6) Ο τύπος της Φλώρινας μέσα από το Αρχείο του Γ. Ι. Θεοδοσίου. 
Αριστοτέλης, 251, 45-47. 
Στο δημοσίευμα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθεί ο τύπος της Φλώρινας. 

 
1996   7) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις εκκλησιαστικές περιοχές της 

Κοζάνης, Σισανίου, Καστοριάς, και Μογλενών κατά το δεύτερο μισό του 19ου και 
στις αρχές του 20ού αιώνα. (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή). (www.ekt.gr). 
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Πρόκειται για την προσπάθεια να ερμηνευτούν οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Βόρεια και 
Δυτική Μακεδονία. Η έρευνα έγινε σε πρωτογενές αρχειακό υλικό όλων των Μητροπόλεων της 
περιοχής. 
 

1996   8) Προσωνύμια και επαγγέλματα των κατοίκων της Φλώρινας μέσα από το 
αρχειακό υλικό των αρχών του 20ου αιώνα. Αριστοτέλης 235-236, 21-33. 
Το άρθρο αποπειράται  για πρώτη φορά να κατηγοριοποιήσει τα επαγγέλματα των κατοίκων 
της Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα και να συνάγει συμπεράσματα αναφορικά με τις 
ασχολίες των κατοίκων και την οικονομική εξέλιξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της πόλης.  

   
Δ.4.2.2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ    ΤΕΣΣΕΡΑ (4)  
 
 
2010  

 E.Griva, S. Iliadou, H.Tsakiridou, G. Iordanidis. Student teachers viewpoints 
and attitudes towards issues of European Language Policy in Selected 
Papers in the proceedings of the International Conference on European 
Year of Intercultural Dialogue: discussing with languages-cultures. of 
Thessaloniki : Aristotle University, School of French Language and 
Literature, 259-271. 
Η παρούσα έρευνα  αποσκοπεί στην αποτύπωση και καταγραφή των απόψεων των μελλοντικών εκπαιδευτικ  
για συγκεκριμένα θέματα  της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και των στάσεών τους απένα  
στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊ  
έτος 2007-2008, συμμετείχαν  495 φοιτητές του 4ου έτους, προερχόμενοι από πέντε Ελληνικά Πανεπιστήμ  
Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων, τα οποία δεδομέ  
αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής. Επίσης εφαρμόστηκαν οι τεχνικές του t-test και τ  
ANOVA. Επιπρόσθετα ημιδομημένες συνεντεύξεις έγιναν με συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών για να ληφθο  
πιο εκτεταμένα ποιοτικά δεδομένα. Η έρευνα προσέφερε ένα σημαντικό corpus δεδομένων που σκιαγραφούν  
τις θετικές στάσεις των Ελλήνων μελλοντικών εκπαιδευτικών για βασικά θέματα γλωσσικών εκπαιδευτικ  
πολιτικών, β) το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για  την εκμάθηση ξένων γλωσσών για επικοινωνιακούς σκοπούς κ  
γ) την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στα προγράμματα  ανταλλαγής των φοιτητών. Επιπλέον τα δεδομέ  
μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε την υπόθεση για την αποδοχή σε μεγάλο βαθμό της κινητικότητας τ  
φοιτητών και προβάλλουν την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση, που υφίσταται ανάμεσα στο  
ευρωπαίους πολίτες, ως συνεργασία για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 
Λέξεις-κλειδιά : πολυγλωσσία, ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, κινητικότητα, στάσεις, μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί. 

2011   E Griva, S. Iliadou. Foreign Language policy addressed to Greek primary and 
secondary education: teachers viewpoints and students attitudes towards 
plurilingualism. European Journal of Language Policy 3(1),15-36. 
Η έρευνα αφορά στις απόψεις και στις στάσεις  των μελλοντικών δασκάλων για την πολυγλωσσία και τ  
πολυπολιτισμικότητα, ζητήματα μείζονα στον χώρο της ευρωπαϊκής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  
έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Το δείγμα αποτέλεσαν   49  
φοιτητές του 4ου έτους, προερχόμενοι από πέντε Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ως βασικό εργαλείο συλλογ  
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικ  
στατιστικής. Επίσης εφαρμόστηκαν οι τεχνικές του t-test και της ANOVA.  Επιπλέον από ορισμένο αριθ  
φοιτητών λήφθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις  και συνήχθησαν ποιοτικά δεδομένα.  

2013   D. Anastasiou, S. Iliadou, A. Xarisi. School-Hygiene and Pedology Movements’ 
Influences on Early Special Education in Greece, 1900-1940: the Leading Role of 
Emmanuel Lampadarios. History of Special Education (under submission). 

This study focuses on the contribution of Dr Emmanuel Lampadarios in the introduction of special education in 
Greece in the early 20th century. It specifically explores the concepts contained in Lampadarios’ writings, which are 
related to the education of children with disabilities. It examines Lampadarios’ involvement in specific educational 
practices, culminating in the establishment and operation of the“Model Special School of Athens”, the first public 
special education school for children with intellectual disabilities and emotional and/or behavioural disorders in 
Greece. It specifically detects Lampadarios’ medical, hygienic and pedological perceptions which are studied within 
the broader international context of the first four decades of the twentieth century. This is an attempt to shed light on 
an unknown aspect of the early history of special education in Greece, which appears to be heavily influenced by the 
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field of medicine. 

2013   Griva E., Chostelidou D., Ypsilanti A., Iliadou S. Estimating the feasibility of a 
multisensory bilingual project in primary education. Procedia of the 5th World 
Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 

The purpose of the present study was to conduct a needs analysis project for students attending the bilingual primary school 
(Greek-Albanian) of Korca in Albania. In this school, a minimum of 8 years of bilingual instruction is provided, starting at 
kindergarten. A number of 120 bilingual students attending the 5th and 6th grade, aged 11-12 years participated in the study. 
A ‘plurilingual biography’ instrument, which consisted of 30 questions, was designed and administered to these primary school 
students.  The findings indicated that the students’ major reason for attending the bilingual school was the development of L2 
competencies needed for training, employment, cultural exchange and personal fulfillment. 

 
 
 

Δ.5. ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
 
Δ.5.1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (IN GREEK) ΕΞΙ (6) 
 
 
2001 

 

 
 1) Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Από τα αρχεία 

των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, 
Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών. (Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος).  
 
Το βιβλίο περιγράφει και ερμηνεύει το εκπαιδευτικό σύστημα της πατριαρχικής-κοινοτικής εκπαίδευσης, το 
οποίο διαμορφώθηκε στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων 
(Τανζιμάτ). Η έρευνα στηρίζεται στη διερεύνηση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού το οποίο φυλάσσεται 
στα αρχεία των Μητροπόλεων και εισάγει στη συζήτηση για την χρονική περίοδο 1840-1914 νέα 
ορολογία όπως «ο κυρίαρχος τύπος κοινοτικού σχολείου» ή οι ποικίλες αποκλίσεις του ή ακόμα οι 
διακρίσεις ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίες είναι συχνά ρευστές και 
προσδιορίζονται με κριτήριο τοπικές ιδιαιτερότητες. Προσπάθειες να οροθετηθούν επίσης οι διάφοροι 
τύποι σχολείων όπως Αστικό, Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο στοιχειώδους εκπαίδευσης ή Ανώτερο με 
κριτήρια τον αριθμό των τάξεων ή το είδος των Αναλυτικών και Ωρολογίων προγραμμάτων συνιστούν 
επίσης συνεισφορές στην έρευνα της εκπαιδευτικής ιστορίας του Ελληνισμού. Τέλος η ανίχνευση 
επάλληλων πλαισίων- κέντρων διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών δομών και η απόπειρα ερμηνείας 
φαινομένων δυσλειτουργίας του συστήματος με κριτήριο τις πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες 
διαμορφώνουν ένα ουσιαστικό επίπεδο εμβάθυνσης στο βιβλίο. 

 
 
2003 
 

 

 2) Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και εκπαίδευση, 
μέσα από τους φακέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας του Αρχείου της 
γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος)  

 
Το συγκεκριμένο βιβλίο καλύπτει πρώτο ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό: την αξιοποίηση ιστορικών 
τεκμηρίων που αναφέρονται στη ζωή και τη δράση της ελληνικής κοινότητας Μοναστηρίου και ειδικά 
στην εκπαιδευτική της παρουσία. Για πρώτη φορά αξιολογείται το υλικό του ανέκδοτου Αρχείου της 
Μητροπόλεως Πελαγονίας, σημαντικά σπαράγματα του οποίου είχαν μεταφερθεί από το Μοναστήρι 
στην τέως  Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο 
παρουσιάζεται κριτικά η εκπαιδευτική και η κοινοτική ιστορία του Μοναστηρίου μέσα από τις 
αρχειακές πηγές και στο δεύτερο δημοσιεύονται τα Πρακτικά των Εφορειών και των Συνελεύσεων 
των Καθηγητών του Γυμνασίου Μοναστηρίου ως υλικό προσβάσιμο για περαιτέρω διερεύνηση. Το 
πρώτο μέρος δίνει ξεχωριστή έμφαση στη λειτουργία του Γυμνασίου Μοναστηρίου, στην κοινωνική 
σύνθεση τις επιδόσεις και την προέλευση του μαθητικού δυναμικού, ενώ παράλληλα ερμηνεύει τις 
όποιες επιλογές στη σύνθεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων με κριτήριο το ρεύμα μεταρρύθμιση-
αντιμεταρρύθμιση που ήταν κυρίαρχο στο Ελληνικό Βασίλειο της περιόδου. Το κοινοτικό πλαίσιο 
αποσαφηνίζεται για να αποτελέσει ένα επίπεδο ερμηνείας των εκπαιδευτικών λειτουργιών και 
φαινομένων. Από την άποψη αυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εντάσσεται στα πλαίσια της 
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ερμηνευτικής μεθόδου ιστορικής ανάλυσης. 
 
2004 
 
 

 3) Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη: όψεις από την οικονομία, 
την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του ίλιντεν, 
μέσα από το αρχείο του Γ. Νιτσιώτα. (Θεσσαλονίκη: Σταμούλης). 
Το βιβλίο αξιοποιεί το χειρόγραφο υλικό ενός ιδιωτικού αρχείου, αυτού του Γ. Νιτσιώτα, και το 
εντάσσει στο τοπικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με τη μελέτη των αναφορών στο 
Κρούσοβο του Αρχείου Κωφού, το οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Προκύπτει 
έτσι ένα συγκείμενο κοινωνικο-οικονομικό μιας ελληνοβλαχικής κοινότητας του μείζονος μακεδονικού 
χώρου η οποία διεξάγει εμπόριο μέσα από τους χερσαίους και θαλάσσιους άξονες με την 
Αυστροουγγαρία με το σύστημα της οικογενειακής «κομπανίας» και παράλληλα επενδύει στην 
ελληνική παιδεία με κληροδοτήματα και δωρεές. Στο εξώφυλλο του βιβλίου δημοσιεύεται η αυθεντική 
σφραγίδα των σχολών Κρουσόβου του έτους 1840. 
 

2004  4) Τα Βαλκάνια στη δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων. Ο 
Ελληνορουμανικός και Ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο βιλαέτι 
Μοναστηρίου (1870-1912). (Θεσσαλονίκη: Σταμούλης). 
Το βιβλίο αξιοποιεί το ιδιωτικό αρχείο του ιστοριοδίφη Γιάννη Αδάμου και επιχειρεί μέσα από τα 
έγγραφα των Ελλήνων Προξένων να καταγράψει τη λιγότερο δημοφιλή στους ερευνητές διάσταση 
του μακεδονικού ζητήματος η οποία αναφέρεται κυρίως στη ρουμανική εθνική κίνηση στο βιλαέτι 
Μοναστηρίου. Παρακολουθεί επομένως τη γένεση των ρουμανικών σχολείων με άξονα τη δράση του 
Μαργαρίτη και τη μετέπειτα παρέμβαση του εθνικού κράτους στο χώρο. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου 
επιχειρείται η ερμηνεία των κινήτρων του ρουμανικού κράτους, της δεκτικότητας των κατοίκων του 
χώρου αλλά και των παλινδρομήσεων των Ελλήνων Προξένων στη θεώρηση του προβλήματος και 
στην αποτίμηση της σοβαρότητάς του, με παράλληλη ένταξη των ενεργειών αυτών στο διεθνές 
διπλωματικό σκηνικό. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται με πλούσιο υπομνηματισμό τα έγγραφα που 
τεκμηριώνουν τις αξιολογήσεις του πρώτου μέρους. Ακολουθεί διεισδυτικός επίλογος στον οποίο 
επιχειρείται η ερμηνεία των αιτίων αποτυχίας της ρουμανικής προπαγάνδας. Στο βιβλίο εξετάζεται σε 
μικρότερο βαθμό η  σερβική εθνική κίνηση στον ίδιο χώρο. Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα κενό 
στην έρευνα η οποία αναλωνόταν στην εξέταση των εκφάνσεων της εξαρχικής-βουλγαρικής 
προπαγάνδας, αφού παρακολουθεί για πρώτη φορά συστηματικά την εξέλιξη της σύγχρονής της 
ρουμανικής. Και επειδή η δράση των αποστόλων της ρουμανικής κίνησης διεκπεραιωνόταν με μέσο τη 
διείσδυση του εθνικού σχολικού δικτύου στις ελληνοβλαχικές κοινότητες η εξέταση της ρουμανικής 
προπαγάνδας είναι μια συμβολή στην εκπαιδευτική ιστορία της περιόδου στο βιλαέτι Μοναστηρίου. 

 
2006  5) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο 

πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. 
(Αθήνα: Gutenberg). 

 
Η παρούσα  μελέτη επιχειρεί να εντάξει το μεταρρυθμιστικό φαινόμενο στις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές 
δομές της Μακεδονίας, από την ένταξή της στο Ελληνικό Κράτος ως τη γερμανική κατοχή και να 
παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους αυτό επηρέασε τη χάραξη  μιας εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τους ξενόφωνους. Γιατί στην περίπτωση της Μακεδονίας οι κρίσιμες εθνικές συγκυρίες 
προσέφεραν σε πλείστες περιπτώσεις  τη δυνατότητα σε πολιτικές ομάδες, πολιτικά  πρόσωπα ή 
κοινωνικές ελίτ να κάνουν εργαλειακή χρήση των ιδεολογικών σχημάτων, για να δικαιωθούν στα μάτια 
της κοινής γνώμης επιλογές στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής και να ερμηνευτεί η όποια 
αλλαγή διακυβευμάτων με τρόπους που ανταποκρίνονταν στα δικά τους συμφέροντα. Αποτέλεσμα των 
μεταρρυθμιστικών ή αντιμεταρρυθμιστικών στρατηγικών που επιλέγονταν κατά περίσταση για την 
εκπαίδευση του μακεδονικού χώρου ήταν η δημιουργία ενός μωσαϊκού σχέσεων και ανασχέσεων, οι 
οποίες προσδιόριζαν κατ επέκταση τη νομή των εξουσιών στα αστικά κέντρα της Μακεδονίας. Ακόμα 
και μετά από την περίοδο του εθνικού διχασμού, η εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία καθοριζόταν 
από παραμέτρους, όπως η διαφορετική ερμηνεία των διακυβευμάτων από κοινωνικές ή φυλετικές 
ομάδες με αλληλοσυγκρουόμενα πολιτικά, κοινωνικά ή και φυλετικά συμφέροντα, αλλά και οι  εξ 
ορισμού διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης  των ομάδων αυτών στα μορφωτικά αγαθά.  
 

2013  6) Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη: Τα χρώματα της βίας (1941-1945). 
(Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο). 

 
To συγκεκριμένο βιβλίο  θέτει  ως σκοπούς τη συλλογή και ερμηνεία των ανέκδοτων, 
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αυτοβιογραφικού χαρακτήρα περιγραφών των στελεχών της κατοχικής ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης,  που 
σχετίζονται με την δράση της οργάνωσης, τη διασταύρωση  των ευρημάτων με το σχετικό υλικό των 
κρατικών αρχείων και του τοπικού τύπου της Θεσσαλονίκης, τη συσχέτιση της δράσης της ΟΠΛΑ με 
τα ξεχωριστά δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της πόλης, την ερμηνεία των 
νόμων που σχετίζονταν με την απονομή της μετακατοχικής δικαιοσύνης στα στελέχη της ΟΠΛΑ, 
ΕΠ, όσο και των τρόπων εφαρμογής των νόμων αυτών από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης της μετακατοχικής περιόδου και τέλος τον καθορισμό του χαρακτήρα της δράσης της 
ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη.  Βασίζεται στο υλικότου αρχείου του Ν. Τσιρώνη, στελέχους της 
ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης αλλά και στη διασταύρωση με τα δεδομένα του Αρχείου ΚΚΕ, και μάλιστα 
του φακέλου της Επιτροπής πόλης Θεσσαλονίκης της περιόδου 1941-1944 που φυλάσσονται σήμερα 
στα ΑΣΚΙ. Τέλος το υλικό εμπλουτίστηκε με στοιχεία από α) το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και β) το Αρχείο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. 

 
 
Δ.5.2. Βιβλία σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
 

Δ.5.2.1. Βιβλία σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς (in Greek) ΤΡΙΑ (3) 
 
 
2007 
 

 1) Κ. Φωτιάδης-Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η παιδεία στον Πόντο (1683-1922). Από 
τον Σεβαστό Κυμινήτη και τον Σάββα Τριανταφυλλίδη ως τον Νίκο 
Καπετανίδη. (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης). 

 
Το βιβλίο ασχολείται με την ερμηνεία των δομών αλλά και την τυπολογική ταξινόμηση των σχολείων 
του Πόντου και την ένταξή τους στο πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο. Επιχειρεί την  
κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρώτο βασικό κριτήριο σχετίζεται 
με το ιδρυτικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και τους φορείς διοίκησης και εποπτείας που 
διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το δεύτερο κριτήριο κατηγοριοποίησης αφορά στην 
εσωτερική δομή της εκπαίδευσης και σχετίζεται με επί μέρους  σημεία αναφοράς, όπως οι γενικοί 
σκοποί  (π.χ. σχολεία για αγόρια ή σχολεία για κορίτσια). Τόσο η πρώτη ταξινομία που σχετίζεται με 
την εξωτερική δομή της εκπαίδευσης, όσο και η δεύτερη που αφορά στην εσωτερική της λειτουργία  
επιχειρεί να συνδυάσει τη μακροκοινωνική ανάλυση με την έρευνα πεδίου. Με την μακροκοινωνική 
ανάλυση  στη συγχρονική και τη διαχρονική της διάσταση καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν 
κατανοητά τα δομικά χαρακτηριστικά που συνιστούν το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης στον 
Πόντο. Ακόμα το βιβλίο επιχειρεί τη διάκριση της ιστορίας της εκπαίδευσης στον Πόντο σε τέσσερις 
περιόδους, με ευδιάκριτες τομές και χαρακτηριστικά. Η πρώτη περίοδος αρχίζει το 1683, με την 
ίδρυση του Φροντιστηρίου του Κυμινήτη στην Τραπεζούντα και σταματά το 1856. Η δεύτερη 
περίοδος, είναι η περίοδος του Κοινοτισμού η οποία τερματίζεται ουσιαστικά με την επανάσταση των 
Νεοτούρκων το 1908. Η τρίτη περίοδος ξεκινά με συγκείμενο την επανάσταση των Νεοτούρκων, 
εξακτινώνεται τόσο στον ιστορικό Πόντο όσο και στις Ελληνικές Κοινότητες της Νότιας Ρωσίας & 
του Καυκάσου και επηρεάζεται ως προς τα χαρακτηριστικά και τις δομές της από το καθεστώς και τις 
ιδεολογικές παραμέτρους που διαμόρφωσε η Οκτωβριανή επανάσταση του 1917. Η τέταρτη και 
τελευταία περίοδος αφορά στον ιστορικό Πόντο, ο πνευματικός βίος του οποίου τερματίζεται το 1923.  

 
2013  2) Κ. Φωτιάδης-Σ. Ηλιάδου-Τάχου.(2013). Η παιδεία στις ελληνικές 

κοινότητες της τσαρικής Ρωσίας ως το 1920. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.   
Το βιβλίο ασχολείται με την παιδεία των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας της ύστερης τσαρικής περιόδο  
Η εκπαίδευση εντάσσεται στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο και επιχειρείται η καταγρα  
μέσα από πρωτογενές αρχειακό υλικό ( εφημερίδες και έντυπα των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας) αλ  
και η ερμηνεία των χαρακτηριστικών της ελληνικής εκπαίδευσης, μέσα από τη διεθνή και ελληνι  
βιβλιογραφία. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον του συγκεκριμένου βιβλίου έγκειται στη χρησιμοποίηση σημαντικ  
πρωτογενούς αρχειακού υλικού που συνεχίζει την παράδοση του βιβλίου του Ελ. Παυλίδη, αλλά τ  
εμπλουτίζει με αρχειακό υλικό και επιχειρεί να ερμηνεύσει τα ρεύματα σκέψης που την προσδιορίζουν.  

2014  3) Κ. Φωτιάδης-Σ. Ηλιάδου-Τάχου.  Η παιδεία στις ελληνικές κοινότητες της 
τσαρικής Ρωσίας και στη Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης  (υπό 
έκδοση) 

 
Δ.5.2.2. Βιβλία σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς(in English) ΕΝΑ (1)  

69 

 



 
2012  Α.Andreou, S. Iliadou-Tachou, J. Mpetsas. Frederica’s Children or Marsahall Plan’s 

Kids? Students of the Royal Educational Institutions in Post-War Greece. (UK : Lambert 
Academic Publishing).  
"Frederica’s Children" or "Marshall Plan’s Kids" have been the tens of thousands of 
the Greek children, who either were caught up in the maelstrom of the Greek Civil War 
(1946-1949) or became subjects of political expediency and experiments in political 
socialization within the Cold War. During the last few years a multitude of published 
studies contribute to a better understanding of the issue from the historical and 
sociological point of view. Exploiting the perspective of the History of Education, the 
researcher has to investigate the involvement of the Greek royal institutions in the 
education and socialization of those children and highlight the royal initiatives in 
dialectical counterpoint to the "communist peril" within the context of the Cold War. 
The remarkable and innovative educational projects presented in this book, to a great 
extent, seem to be an organic part of the anti-communist agenda and of the overall 
reconstruction programmes originated, funded and implemented by the American factor. 
 

 
Δ.5.3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙ 
ΤΕΣΣΕΡΑ (24) 

 
 
Δ.5.3.1. ΑΡΘΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) 
 

1997  1) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα, στα τέλη του 19ου και στις 
αρχές του 20ου αιώνα στο Ν. Π. Τερζής & Σ. Ζιώγου (επιμ.) Η εκπαίδευση στη 
Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 259-299. 

 
Η περιγραφή σχετίζεται με τις δομές και τα επίπεδα εποπτείας  της κοινοτικής εκπαίδευσης στην ορθόδοξη 
ελληνική κοινότητα της Φλώρινας  στις αρχές του 20ου αιώνα  μέσα από την αξιοποίηση του ανέκδοτου 
πρωτογενούς υλικού του Αρχείου της Ι. Μητροπόλεως Μογλενών της περιόδου 1905-1912. 

2004  2) Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης 
Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στα Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-
2002-Ιστορία και πολιτισμός. Φλώρινα: ΑΠΘ Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Βαλκανικών 
Σπουδών, 175-203. 
 
Η έρευνα αξιοποιεί την απογραφή της κοινότητας Φλώρινας του 1905, τον Οδηγό του Ιγγλέση του 1910 
και τον ανέκδοτο εκλογικό κατάλογο του έτους 1928 και επιχειρεί μετά από στατιστική καταγραφή να 
βγάλει συμπεράσματα για την οικονομική και πληθυσμιακή εξέλιξη της πόλης από την τουρκοκρατία ως το 
1928. 

2005  3) Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων και η δημιουργία 
των προϋποθέσεων για μόνιμη εγκατάστασή τους στη Φλώρινα στο Χριστιανική 
Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα. Θεσσαλονίκη: 
University Press, 83-94. 
Η μελέτη ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο της αστικής αποκατάστασης των Μοναστηριωτών 
προσφύγων και αποτυπώνει τη μέριμνα του ελληνικού κράτους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων της 
μόνιμης εγκατάστασής τους, αξιοποιώντας το Αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας Φλώρινας, τα ΦΕΚ του 
Υπουργείου Προνοίας και τον τοπικό τύπο της Φλώρινας.  

2005  4) Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών μηχανισμών της ελληνικής, 
ρουμανικής και σερβικής προπαγάνδας στην Αχρίδα στη διάρκεια του 19ου και 
στις αρχές του 20ου αιώνα στο Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη 
Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα. Θεσσαλονίκη: University Press , 551-565. 
Η μελέτη παρακολουθεί τη γένεση και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Αχρίδα σε μια 
περίοδο που οι εθνογενετικές διαδικασίες μεταβάλλουν τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής. Για να 
εξεταστούν  οι  επιπτώσεις  της ρουμανικής και σερβικής προπαγάνδας που αφορούν την ελληνική 
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εκπαίδευση, η οποία διαμορφώνει πρώτη μηχανισμούς στην περιοχή της Αχρίδας, επιχειρείται ο 
προσδιορισμός περιόδων στα πλαίσια των οποίων δημιουργούνται οι όροι μέσα στους οποίους υλοποιείται η 
εκπαιδευτική προσπάθεια. 

 
2005  5) Κ. Φωτιάδης, Σ.Ηλιάδου-Τάχου. Από τη φαναριώτικη προστασία στον 

κοινοτισμό του ορθόδοξου μιλλέτ: Η περίπτωση των σχολών Τραπεζούντας στο 
Τιμητικό Αφιέρωμα στον Κ. Δεληκωνσταντή. Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος, 75-95. 
Η ερμηνεία των δομών αλλά και η τυπολογική ταξινόμηση των σχολείων της Τραπεζούντας προϋποθέτει 
αρχικά την ένταξή τους στο πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο, άρα την περιοδοποίηση της λειτουργίας 
τους. Ιδιαίτερα σημαντική στη συνέχεια θεωρείται η  κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρώτο βασικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση που επιχειρείται σχετίζεται με 
το ιδρυτικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και τους φορείς διοίκησης και εποπτείας που διαχειρίζονται 
τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Η συγκεκριμένη μελέτη παρακολουθεί την εξέλιξη των σχολών 
Τραπεζούντας με κριτήριο τον φορέα διοίκησης και εποπτείας τους λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο αυτή υλοποιείται. 

2005  6) Η συμβολή του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτου Μοδέστου στην παιδεία 
και στην κοινωνία του Πισοδερίου την ύστερη τουρκοκρατία στο Ε. 
Χατζηεφραιμίδη (επιμ.) Η Συμβολή του Πισοδερίου στον Μακεδονικό Αγώνα. 
Φλώρινα : Παπακοσμάς, 29-57. 
Η μελέτη διερευνά τις πηγές των Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα για το Πισοδέρι και αναζητά τη δημογραφική εξέλιξή του μετά από τη δυνατότητα 
που παρέχεται στους νέους να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου και να διασφαλιστεί έτσι η 
κοινωνική κινητικότητα στη μικρή κοινότητα. 

2005  7) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Από το Σύλλογο προς διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων (1869) στη Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (1925): Η 
παρέμβαση των ιδιωτικών σωματείων στην εκπαίδευση του μακεδονικού χώρου στο 
(επιμ.) Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. Πρακτικά Επιστημονικού συμποσίου: Η 
Ελληνική Παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα. Ερευνητικές συνιστώσες. 
Θεσσαλονίκη : Κεσόπουλος, 301-329. 
Το άρθρο μελετά το φαινόμενο της ανοχής από τη μεριά του ελληνικού Κράτους του παρεμβατικού 
ρόλου  των ιδιωτικών σωματείων στο ζήτημα της εφαρμογής εθνικών στρατηγικών. Συγκεκριμένα 
εστιάζει στην περίπτωση του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων το 1869 και στην 
περίπτωση της σύμπηξης το 1925 της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας που έθεσε ως σκοπό 
της την ενίσχυση της εκπαίδευσης αρχικά στη Μακεδονία και έπειτα στη Θράκη. Μέσα από την 
έρευνα προκύπτει ότι η Εταιρεία εξασφάλισε την κρατική νομιμοποίηση και τη συνακόλουθη κρατική 
οικονομική ενίσχυση και είχε μια ευρείας έκτασης εκπαιδευτική δράση καθώς τα μέλη της ήταν 
φιλοπρόοδοι αστοί  με κοινωνικό κύρος και προσήλωση στον βενιζελισμό.  

 
2006  8) Η εκπαιδευτική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 1912-1941, 

μέσα από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών της Δυτικής Μακεδονίας (πρώτη 
αποτύπωση) στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, 287-329.  
Το άρθρο αποτυπώνει την εκπαιδευτική κατάσταση της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας από το 
1912-1941 μέσα από τις Εκθέσεις των Γενικών και Νομαρχιακών Επιθεωρητών των 
εκπαιδευτικών περιφερειών που φυλάσσονται στα ΓΑΚ Φλώρινας και στο Αρχείο της γενικής 
Διοίκησης Μακεδονίας. Οι Εκθέσεις καταμερίζονται σε περιόδους με κριτήριο σημαντικά γεγονότα 
που έλαβαν χώρα στο πεδίο της εθνικής ιστορίας και της τοπικής ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας. 
Τέλος επιχειρείται η ένταξη των Εκθέσεων στο πνευματικό και ιδεολογικό συγκείμενο της κάθε 
περιόδου.  

2006  9) Κ. Ντίνας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους 
«ξενόφωνους ομογενείς». Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη γλωσσική πολιτική 
στην Ελλάδα του 1913 στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: 
Βιβλιολογείον, 347-361. 
Το άρθρο αναφέρεται σε ένα κείμενο του 1913 που γράφτηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή των 
οθωμανικών σχολείων Ευθύμιο Μπουντώνα. Το κείμενο θεωρείται σημαντικό για την αποσαφήνιση 
ορισμένων πτυχών της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους που αφορά στους 
ξενόφωνους ομογενείς οι οποίοι φοιτούσαν στα Νηπιαγωγεία της Μακεδονίας το 1913 και οι οποίοι 
έπρεπε σύμφωνα με τον επιθεωρητή να εξελληνιστούν γλωσσικά. 

71 

 



 
2007  10) Κ. Ντίνας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Μπουντώνας εναντίον Frobel: H ελληνική 

γλώσσα ως ξένη για τους «ξενόφωνους ομογενείς» στην οθωμανοκρατούμενη 
Μακεδονία αλλά και στην ελληνική Μακεδονία στο Κ. Ντίνας, Α. 
Χατζηπαναγιωτίδου (επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η ελληνική 
γλώσσα ως δεύτερη,ξένη. Έρευνα, διδασκαλία. Εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press, 483-496. 
Η μελέτη επιχειρεί να παρακολουθήσει τις απόψεις του Μπουντώνα για τα Νηπιαγωγεία των 
ξενόφωνων, απόψεις που συγκρούονται με τους σκοπούς του Νηπιαγωγείου που προσδιορίζονται από 
τον Frobel. 

 
2007  11) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά 

σχολειά» (1453-1912).Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της 
ελληνικής παιδείας την περίοδο της οθωμανοκρατίας στο Α. Ανδρέου (επιμ.) 
Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. 
Αθήνα : Μεταίχμιο, 269-320.  
Η παρούσα έρευνα εκκινεί από την παραδοχή ότι το ζήτημα του κρυφού σχολειού έχει λυθεί στους 
κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας  και γι αυτό δεν καταγράφει τη διαδικασία διάχυσης του μύθου 
αλλά κινούμενη στο πλαίσιο που οριοθετείται από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 
αποπειράται να σκιαγραφήσει τις δομές της ελληνικής παιδείας την περίοδο της 1453-1912 
χρησιμοποιώντας ως πηγές τις μονογραφίες περί σχολείων, τους καταλόγους των βιβλίων από την 
έκδοση της τυπογραφίας μέχρι σήμερα, και τις νεότερες διδακτορικές διατριβές που έχουν φέρει στο 
φως πολλά νέα δεδομένα μη προσβάσιμα σε παλιότερους ερευνητές. Οι ερευνητές επέλεξαν την 
μακροϊστορική προσέγγιση και όχι την έρευνα πεδίου με σκοπό να συμβάλλουν στην αποτύπωση των 
γενικών τάσεων  της ελληνικής παιδείας της περιόδου και στην αξιολόγησή τους. 

2007  12) Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Γ. Μπέτσας. Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 
20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας στο Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 
Necati Cumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: 
Βιβλιολογείον, 95-107. 
Η μελέτη επιχειρεί μια γενική θεώρηση της εκπαίδευσης εστιασμένη στην μικροϊστορία με σημείο 
αναφοράς τα εκπαιδευτικά σημαινόμενα της περιοχής της Φλώρινας κατά τη μετάβαση από τον 19ο 
στον 20ο αιώνα. Η ξεχωριστή σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι η περιοχή αποτελούσε την 
συγκεκριμένη περίοδο αντικείμενο διεκδίκησης των προπαγανδών των εθνικών κρατών που 
δημιουργήθηκαν στη Βαλκανική  και επομένως θεωρημένη από την σκοπιά αυτή η εκπαίδευσή της 
αξίζει να θεωρηθεί ως παράδειγμα για συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

2007  13) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η Φλώρινα της οθωμανικής περιόδου 
σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1914-1915 στο Πρακτικά Επιστημονικού 
Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. 
Φλώρινα: Βιβλιολογείον, 65-89. 
Το άρθρο ασχολείται με τον εκλογικό κατάλογο των ετών 1914-1915 που διασώθηκε στα ΓΑΚ 
Φλώρινας και ο οποίος αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή για την οθωμανική Φλώρινα επειδή 
παρουσιάζει και τους μουσουλμάνους κατοίκους της πόλης και μας επιτρέπει να συνάγουμε πολύτιμα 
συμπεράσματα για τη δημογραφική της σύνθεση της πόλης την περίοδο εκείνη και για την οργάνωσή 
της  σε μαχαλάδες αμιγείς εθνικά ή μικτούς. Τέλος η καταγραφή των επαγγελμάτων των κατοίκων 
στον συγκριμένο κατάλογο αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ιστορικό στοιχείο, η αποτύπωση του οποίου 
επιχειρείται στο πλαίσιο της περιγραφικής στατιστικής.  

2007  14) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Σ. Κασίδου. Κώδιξ πρακτικών των 
συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης 
1907 – 1926 στο Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001) : ένας 
Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, 53-65.  
Το άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τα Πρακτικά της Δημογεροντίας Φλώρινας την περίοδο 1907-
1926 και να ευρετηριάσει  τους  επί μέρους θεματικούς τους  άξονες. 

2010  15) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των 
προσφύγων στην περιοχή της Φλώρινας. Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού 
στη δυναμική της ενεργητικής παρουσίας στο Ι. Μιχαηλίδης (επιμ.) Πρόσφυγες στη 
Μακεδονία. Θεσσαλονίκη :  Μίλητος, 227-267. 
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Στο άρθρο εξετάζεται το ζήτημα της προσφυγικής αποκατάστασης ή  εγκατάστασης στην περιοχή της 
Φλώρινας. Για πρώτη φορά   εξετάζονται  κατά χωριό οι εγκαταστάσεις, οι διανομές γαιών, οι 
επιπτώσεις τους στην οικονομική εξέλιξη, στη μετανάστευση και στην κοινωνική ζωή των κοινοτήτων 
μέχρι σήμερα. Η ένταξη της προσφυγικής εγκατάστασης στο ευρύτερο πλαίσιο, η συνεξέταση των 
προβλημάτων γαιοκτησίας του ευρύτερου χώρου της Μακεδονίας και η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων 
του χώρου της Φλώρινας αποτελούν πλεονεκτήματα αυτού του άρθρου τα στοιχεία του οποίου 
αντλήθηκαν από κακοσυντηρημένα αρχεία των τοπικών υπηρεσιών της Φλώρινας, όπως του 
Τμήματος εγγείων βελτιώσεων της Νομαρχίας, τα αρχεία της στατιστικής υπηρεσίας κλπ. 

2010  16) Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικές με την πνευματική συγκρότηση του 
Κοσμά του Αιτωλού: πρωτοπόρος μιας καθολικής παιδείας των ορθοδόξων ή 
εκπρόσωπος ενός εκδυτικισμένου διαφωτισμού;  στο Ε. Χατζηεφραιμίδης (επιμ.) Ο 
λαϊκός αναγεννητής Κοσμάς ο Αιτωλός. Φλώρινα : Παπακοσμάς, 22-54. 
Στη μελέτη επιχειρείται να δοθεί απάντηση στις ποικίλες και αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές για τον 
Κοσμά τον Αιτωλό, ένα μέρος των οποίων διέπεται από θρησκευτικό φανατισμό και ένα άλλο 
εμφορείται από  αναχρονιστικές κατατάξεις των αξιωματικών αρχών της διδασκαλίας του. Η μελέτη 
χρησιμοποιεί την οπτική της ιστορίας της εκπαίδευσης και αξιολογεί μέσα από αυτήν τις καταβολές της 
κοσμοαντίληψής του αλλά και το συγκείμενο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται ερωτήματα 
όπως η καταγωγή της θεωρίας του για τον φωτισμό του Γένους ή η ερμηνεία λέξεων κλειδιών όπως 
η αντίληψη του Γένους, των Ρωμαίων, ή των Οθωμανών.  

 
2011  17) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γ. Μπέτσας. Η εκπαίδευση στη Μακεδονία 

(19ος αι-1914) στο Σ. Μπουζάκης (επιμ). Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις 
και Απόψεις. τ. Α. Αθήνα: Gutenberg,  543-559.  
Στη μελέτη εξετάζεται  η εκπαίδευση στη Μακεδονία και η δυνατότητά της να εκφράζει στο πλαίσιο 
του 19ου αιώνα μια δυναμικά εξελισσόμενη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η έρευνα στο 
χώρο της Μακεδονίας αποδεικνύει ότι ειδικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι μεταβολές στην 
κοινωνία υιοθετούνται από την εκπαίδευση η οποία και τις παρακολουθεί στενά. Οι μεταβολές αυτές 
στην παιδαγωγική τους διάσταση συνοδεύονται από την εντυπωσιακή μεγέθυνση του σχολικού δικτύου, 
τη διάρθρωση του συστήματος, τη διδακτική μεθοδολογία, το περιεχόμενο των σπουδών, την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία στην παραδοσιακή κοινοτική 
διοίκηση υπεισέρχονται νέοι φορείς και ομάδες που αποσκοπούν στη συνδιαχείριση των εκπαιδευτικών 
πραγμάτων.   

2011  18) Κ. Φωτιάδης,  Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Η παιδεία στον Πόντο (1682-1922) στο 
Σ. Μπουζάκης (επιμ). Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις. τ. Α. 
Αθήνα: Gutenberg, 365-377. 
Στη μελέτη καταγράφονται  και περιοδοποιούνται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των κοινοτήτων του 
Πόντου από το 1682-1922. Συγκεκριμένα μελετάται η περίοδος της προετοιμασίας 1453-1860 στο 
πλαίσιο της οποίας διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για τη συγκέντρωση αρχικά της βυζαντινής κληρονομιάς 
και παράδοσης στις μονές του Πόντου και έπειτα για τη διάχυσή της στα αστικά κέντρα του Πόντου. 
Στη συνέχεια καταγράφεται η τυπολογική ταξινόμηση των σχολείων της περιόδου με κριτήρια α) τη 
διοίκηση και την εποπτεία και β) την ταξινομία της εκπαιδευτικής παροχής και τέλος γίνεται εστίαση 
στην ιστορία των Φροντιστηρίων Τραπεζούντος και Αργυρουπόλεως. Σε ένα δεύτερο πεδίο 
παρουσιάζεται η εκπαιδευτική έκρηξη στον Πόντο της περιόδου 1860-1908. Συγκεκριμένα 
περιγράφεται το συγκείμενο της περιόδου και καταγράφονται τα σχολεία του Πόντου τα οποία 
ταξινομούνται επίσης με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Τέλος μελετάται η εκπαίδευση στον 
Πόντο την περίοδο 1910-1922 και παρουσιάζονται τα σχολεία της περιόδου τα οποία ταξινομούνται σε 
κατηγορίες. Η μελέτη  κλείνει με αξιολόγηση των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 
έρευνα.  

2011  19) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου. Δημογραφικές μεταβολές και πολιτικές 
συμπεριφορές στη Δυτική Μακεδονία (1915-1936) στο Χ. Μπαμπούνης (επιμ). 
Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη, τ.Α1. Αθήνα 
(αυτοέκδοση), 43-59. 
Το άρθρο αναφέρεται στην αποτύπωση  των εκλογικών αναμετρήσεων που εντάσσονται ως ερευνητικό 
πεδίο στην τοπική ιστορία με σκοπό να ερμηνευτούν εκλογικές συμπεριφορές των πληθυσμιακών 
ομάδων που κατοικούσαν ή εγκαταστάθηκαν κατά περιόδους στα αστικά κέντρα της Δυτικής 
Μακεδονίας. Βασικό αξίωμα της μελέτης είναι η αρχή ότι η  μικροϊστορική εστίαση  επιβάλλει όχι 
μόνο την περιγραφή του θεωρητικού πλαίσιο της τοπικής ιστορίας  αλλά και τον προσδιορισμό της 
θέσης της μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εθνικής Ιστορίας. Ειδικότερα η έρευνα επιχειρεί να δώσει 
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απαντήσεις στις εξής ερευνητικές υποθέσεις: α) Οι τοπικές κοινωνίες των νομών της Δυτικής 
Μακεδονίας παρακολουθούσαν τις πανελλαδικές τάσεις ή  εκφράζονταν μέσα από παραδοσιακά 
δομημένα στερεότυπα που αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις ή να τις 
αποκωδικοποιήσουν β) Η συμπεριφορά των κατοίκων των τριών νομών είναι συγκλίνουσα και μας 
επιτρέπει να την παρακολουθήσουμε σε επίπεδο νομού ή  αποκλίνει από νομό σε νομό και επομένως 
πρέπει να προσδιορίσουμε τις ιδιάζουσες συνθήκες που την καθορίζουν γ) Κυρίαρχο ρόλο στη 
διαμόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων έπαιξαν οι προσωπικότητες των υποψηφίων που 
διεκδίκησαν την ψήφο των εκλογέων στους τρεις νομούς, ή  η κοινωνική & η φυλετική τους 
προέλευση, ή καλύτερα το δίκτυο πελατειακών σχέσεων που αυτοί  είχαν διαμορφώσει σε σχέση με τις 
επιδιώξεις και τα συμφέροντα των ομάδων αυτών  και άρα υπήρξαν δηλαδή εκλεκτοί των προσφύγων 
ή των σλαβόφωνων των περιοχών αυτών δ) Η συμπεριφορά των κατοίκων καθορίστηκε από τη 
φυλετική τους προέλευση, την ταυτότητα του γηγενή ή του πρόσφυγα ή ακόμα από τις συγκυρίες όπως 
οι στάσεις που διαμορφώθηκαν ένθεν και ένθεν στη Δυτική Μακεδονία απέναντι στις διαδικασίες της 
προσφυγικής αποκατάστασης ή απέναντι στο φαινόμενο των «παράνομων δικαιοπραξιών» ε) Οι 
εκλογικές διαδικασίες αποτέλεσαν παράλληλα με την εκπαίδευση μηχανισμούς ομογενοποίησης των 
εθνοτικών διαφορών και μετέθεσαν το επίπεδο της αντιπαράθεσης από το πεδίο των πολιτισμικών 
διαφορών σε εκείνο των πολιτικών παρατάξεων επιταχύνοντας την αφομοίωση των αλλόγλωσσων 
στην κοίτη του έθνους κράτους. 

 
2013  20) S. Iliadou. The Attitudes of the Social Strata and Political Camps in the 

City of Florina to the French Occupation of the City in the Period 1916-1919 as 
Revealed by Local Historical Records in Alexandros Dagkas (éd.), Identités 
culturelles en Méditerranée. Thessalonique : Editions épicentre, 195-211.( in English) 
Η θεώρηση της πόλης ως «πυρήνα του πολιτικού γίγνεσθαι» σ’ ένα κοινωνικό πεδίο ανάγνωσης των 
τοπικών αρχείων, όπως στο Αρχείο του Δήμου της Φλώρινας αναδεικνύει τις ελληνογαλλικές 
σχέσεις τριών χρόνων από το 1917 μέχρι το τέλος του 1919, όπως αυτές δομούνται στον τόπο και 
χρόνο. Στόχος της διερεύνησης που επιχειρείται είναι ο έλεγχος με βάση τις σταθερές του 
περιεχομένου επικοινωνίας για την προσφορά ή/και όχι των Γάλλων στη Φλώρινα, για το ρόλο τους 
ως απελευθερωτών/εγγυητών προστάτιδων δυνάμεων ή/και ως κατακτητών/αποικιοκρατών, όπως 
ενδεικτικά εντοπίζεται α) στο Αρχείο του Δήμου Φλώρινας (;1917-1919), β) ) στην έκθεση του 
Επιθεωρητή Ιωαννίδη των Δημοτικών Σχολείων Φλώρινας (1918), γ) στον τοπικό Τύπο και 
συγκεκριμένα στην Εφημερίδα Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου, η οποία εκδίδεται το 1916 και ο 
συσχετισμός των διαφορετικών υποκειμένων γραφής με τα μηνύματα που παράγουν.  

 
 

Δ.5.4. ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΤΌΜΩΝ ΤΕΣΣΕΡΩΝ (4) 
 

2004  1) Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Θωίδης (επιμ.) στο Τιμητική έκδοση με την ευκαιρία 
της τελετής αποκαλυπτηρίων της προτομής Μανόλη Σαρρή. Φλώρινα: 
Παπακοσμάς, 14-45. 
Η μελέτη ασχολείται με τις συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της 
Φλώρινας και δίνει έμφαση στην περίοδο που τις τύχες της Σχολής κατεύθυνε ο Μανόλης Σαρρής. 
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιοποίηση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού των Πρακτικών της 
ΠΑΦ αλλά και η αξιολόγηση των πρωτοποριακών για τη συγκεκριμένη περίοδο δράσεων που 
αναλήφθηκαν με την καθοδήγηση του Σαρρή στο ίδρυμα. 

 
2005  2) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου (επιμ.) στο Πρακτικά Επιστημονικού 

συμποσίου: Η Ελληνική Παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα. Ερευνητικές 
συνιστώσες. Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος. 
Ο τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου που έγινε στη Φλώρινα τον 
Απρίλιο του 2005 και στο οποίο μετείχαν 31 εισηγητές προερχόμενοι από τον χώρο της Ιστορίας της 
εκπαίδευσης. Στην ουσία το βιβλίο περιλαμβάνει δύο τύπους εισηγήσεων, τις εισηγήσεις που αφορούν 
επί μέρους πτυχές της ιστορίας της εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις που αναφέρονται σε ζητήματα 
μεθοδολογίας. Κύρια χαρακτηριστικά του τόμου είναι τα εξής: α) η εστίαση της έρευνας στην 
εκπαίδευση του εξωελλαδικού Ελληνισμού β)  η επιστημολογική  οριοθέτηση  περιοχών που δεν 
αντιπροσώπευαν παραδοσιακά  δημοφιλή πεδία για τους ερευνητές.   
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2006  3) Α. Ανδρέου, Σ. Ηλιάδου-Τάχου (επιμ.) στο Ένα σεντούκι γεμάτο μυστικά. 
Κοζάνη: Έκδοση Δήμος Κοζάνης-Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 127. 
Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση που έχει τη μορφή εκπαιδευτικού υλικού και αποσκοπεί στη 
δημιουργία προβληματισμού και ενδιαφέροντος στους μαθητές έτσι ώστε αυτοί να διερευνήσουν μέσα 
από συγκροτημένες σχολικές ομάδες όψεις της τοπικής ιστορίας της πόλης της Κοζάνης αλλά και της 
περιοχής της. Η έκδοση μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη ή σε καινοτόμες δράσεις όπως η 
Ευέλικτη ζώνη, δεν καταθέτει απόλυτες αλήθειες ή υποκειμενικές διαμεσολαβήσεις  που ερμηνεύουν 
το παρελθόν  αλλά υπηρετεί την ιδέα της διερεύνησης  του ιστορικού-πολιτισμικού τοπίου της Κοζάνης 
και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Το εκπαιδευτικό υλικό 
αποτελείται από 14 ιστορίες οι οποίες αναφέρονται σε 14 διαφορετικές θεματικές σχετικές με την 
ιστορία της Κοζάνης. 

 
2013  4) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Β. Βλασίδης (επιμ.) στο Πρακτικά Διεθνούς 

Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. 
Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο. 
Η απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων αφενός τερμάτισε τη 
μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία –και παρουσία ταυτοχρόνως– και αφετέρου σηματοδότησε τη χρονική 
αφετηρία του επίσημου ελληνικού «βίου» της, με την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό βασίλειο. Για την 
Ελλάδα η Μακεδονία αποτέλεσε τον διακαή πόθο που είχε γίνει πλέον πραγματικότητα, προσφέροντας 
την –έστω και τελικά ακρωτηριασμένη– ενδοχώρα με την αναμφισβήτητη πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. 
Ωστόσο, η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος δεν τερμάτισε και την περίοδο των βαλκανικών 
ανταγωνισμών· έκτοτε ο μακεδονικός χώρος βρέθηκε στο επίκεντρο νέων κυκλώνων και αποτέλεσε στη 
διαχρονία του το μήλο της έριδος, καθώς και το πεδίο περιφερειακών συγκρούσεων ακόμα και στην 
πανευρωπαϊκή διάστασή τους. Από την άλλη, η διαδικασία ενσωμάτωσης των Νέων Χωρών δεν ήταν 
εύκολη και ανώδυνη· ό,τι καθιστούσε «ιδιαίτερες» τις περιοχές των βορείων συνόρων και επομένως 
σταθερά ευρισκόμενες υπό την προστασία του κέντρου, τις καθιστούσε ταυτόχρονα και ευάλωτες λόγω 
ακριβώς της απόστασης από το κέντρο αλλά εντέλει και της αδυναμίας του τελευταίου να κατανοήσει τα 
χαρακτηριστικά αυτών των «ιδιαιτεροτήτων». Σε μια αμφίδρομη διαδρομή επομένως, οι νέες περιοχές 
πάσχιζαν να ενσωματωθούν αρμονικά και οργανικά στο κράτος, όταν το ίδιο το κράτος χρειαζόταν να τις 
διαφυλάξει από τις ξένες επιβουλές, ιδίως σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων τοπικής-περιφερειακής 
και παγκόσμιας εμβέλειας, και κάποτε από τα ελλείμματα που παρουσίαζε η δική του αφομοιωτική 
πολιτική. Τη δεκαετία του ’40 η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων, ενώ από τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εισήλθε σε τροχιά ανασυγκρότησης, διαμορφώνοντας εντέλει τη σύγχρονη 
ανθρωπογενή, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της. 

 
 
Δ.5.4.1. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) 
 
24.11.2008  1) Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Σκούπρα, Όψεις και τομές στην 

τοπική ιστορία της Βέροιας ( 1924 – 1974). 
31.10.2010  2) παρουσίαση του βιβλίου των Α. Αθανασιάδη και Χρ. Μιχαηλίδη «Γεννηθείς 

εις Καύκασον Ρωσίας»  
εις 
http://kafkasios-pontokomitis.blogspot.gr/2010/11/31-2010-1-2_06.html 
http://www.tubestime.com/search/%  
 

8.12.2010  3) Παρουσίαση του βιβλίου της Ε. Αποστολίδου-Λουκάτου , Θράκη ιστορική 
ιχνηλασία στην Θρακική εστία Πτολεμαϊδας 

29.11.2011  4) Διάλεξη με θέμα « Το σύνδρομο του Κρόνου στη θεώρηση της τοπικής ιστορίας" στο πλαίσιο 
του συνεδρίου της Ιστορίας Μελέτης και Πολιτισμού Ημαθίας Α/θμιας και β/θμια ςεκπαίδευσης με 
τίτλο «Τοπική Ιστορία και εκπαίδευση» στο 

http://emiph.blogspot.gr/2011/09/blog-post.html 
 

2 .3.2012  5) παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Μπαξεβάνη "Ο άνθρωπος του τείχους  εις 
http://floroieikastikoi.blogspot.gr/2012/03/blog-post_4925.html 
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http://emiph.blogspot.gr/2011/09/blog-post.html
http://floroieikastikoi.blogspot.gr/2012/03/blog-post_4925.html


8 Φεβρουαρίου 
2012 

 6) Παρουσίαση του βιβλίου του Β. Αγτζίδη, Γ. Κόκκινου και Ε. Λεμονίδου 
Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης, ΙΑΠΕ, Καλαμαριά  

 Εις http://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/2012/02/02/to-trauma-
kai-oi-politikes-tis-mnimis/ 

 
2.12.2012  7) Συμμετοχή στην επιστημονική Ημερίδα: Η εκπαίδευση στο Βόϊο  

Εις  
 http://www.kozan.gr/?p=60673 
 http://www.tubestime.com/search/% 
 

30 .5.2013  8) Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Götterdämmerung 32 Ποιήματα κι ένα Εγχειρίδιο 
του Λυκόφωτος του Α. Βασιλείου. Θεσσαλονίκη: Ιανός 
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1083.html 

 
30.1.2013  9) Παρουσίαση του βιβλίου της Α. Χαρίση «Η Ρόζα Ιμβριώτη στο ΠΕΣΑ» 

Βέροια 
http://www.pemptousia.gr/2014 
 

24.1.2014  10) Τιμητική εκδήλωση ΕΛΕΙΕ προς τιμήν του Καθηγητή Χ. Χαρίτου. 
Ομιλήτρια Σ. Ηλιθάδου-Τάχου. Η συμβολή του Χαρίτου στην τοπική ιστορία 
του Βόλου 

23 Μαρτίου 2014  11) Παρουσίαση στη Νάουσα του βιβλίου της Α. Χαρίση «Η Ρόζα Ιμβριώτη 
στο ΠΕΣΑ» Βέροια 
 

27 Mαρτίου 2014  12) Παρουσίαση του βιβλίου του Ευστ. Πελαγίδη «Τραπεζούντα» στην 
Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης 

Δ.5.4.2. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 
2012  1) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Άντι Γκριν: Μια συγκριτική ματιά στην ιστορία και 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης, Τhe Athens Review, 25ο τεύχος, Ιανουάριος 2012 , 
http: www.booksreview.gr, 

2014 

2)Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου Cinescience, 23 Μαρτίου, 2014,  

Εις http://www.oanagnostis.gr/cinescience/  
Δ.5.5. ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 
2013  Πρόλογος στο βιβλίο: 

Χαρίση, Α. (2013) Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών 1937-
1940. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

 
 
Δ.6.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) 
          
Βιβλίο/άρθρο α/α  

 Ετ 
 παραπέμπων τίτλος Σελίδα  

Σ.(1989), Περιγραφή των 
συνεδριάσεων της Εφορείας της 
ορθοδόξου  κοινότητος Φλωρίνης 
(1905-1912).   
Α Αριστοτέλης, Σεπτέμβριος- 
Δεκέμβριος 1989, τ.197-198. 

1 Γ. 
Μπέτσας(2007) 

Η κοινοτική διάσταση στην 
εκπαίδευση. Ιστορικές προβολές-
σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: 
Κυριακίδης 2007. 

σ.101 
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https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6tterd%C3%A4mmerung-32-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9B%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82/231660406977099
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1083.html
http://www.pemptousia.gr/2014
http://http:%20www.booksreview.gr,
http://www.oanagnostis.gr/cinescience/


(1992) «Τα πρακτικά των 
εκλογικών συνελεύσεων της 22-2- 
1910 και της 14-3-1910 της  
ελληνορθοδόξου κοινότητας 
Φλωρίνης» 
Αριστοτέλης, 211/(Φλώρινα) 

1 Σ.Βούρη 
(2004). 

Σ.Βούρη (2004). Η Φλώρινα στο 
μεταίχμιο του 19ου- 20ου αιώνα. Εθνικές 
συγκρούσεις και κοινωνικοί 
μετασχηματισμοί. Πρακτικά Συνεδρίου 
Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία - 
Πολιτισμός.  (Φλώρινα) 

σ.151, 
υπ. 67 

(1993) «Το ανέκδοτο πρόγραμμα 
του Σχολαρχείου Μοναστηρίου» 
Αριστοτέλης, 219-220/ 20-25 
(Φλώρινα  ) 

3 1.-Α. 
Κολτσίδας 
2.-Λ. 
Χασιώτης 
(2001). 

«Η ελληνική κοινότητα του 
Μοναστηρίου μετά τους Βαλκανικούς.» 
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες. 
26.12.2001 

1.-σ.397, 
υπ. 588 
σ.1141 
2.-σ.30 

(1995)  «Η Φλώρινα μέσα από το 
Αρχείο του Δήμου της περιόδου 
1912-1936», Αριστοτέλης, 233-
234. 

6 1.Λ. 
Χασιώτης 
2. Σ. Βούρη 
(2005). 
3. Κ. Σεχίδης 
(2004). 
4. Χ. 
Βοσκοπούλου 
(2004). 
5. Ι Μάνος 

1. Λ. Χασιώτης (2004). «Προσφυγικές 
ομάδες και εξωτερική πολιτική: Η 
περίπτωση των Βορειομακεδόνων». 
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