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<<Mε ηνπο Ίωλεο ηεο 
Μηθξάο Αζίαο>>. 



Υπεύζπλνη θαζεγεηέο 
 

Αζεκαθνπνύινπ Μαξία 

Μαλωιάθνπ Αληωλία 

Μεηζάθε Διέλε 

Μηραιόπνπινο Αληώλεο 



H Οκάδα καο 
 



ηα παηδηά ηωλ νκάδωλκαο  



Οη δραζηερηόηεηές κας… 



Δίδακε ηελ ηαηλία 

<<πολίηικη κοςζίνα>> 

 



Δπηζθεθζήθακε ηο κνπζείν 
Μηθξαζηαηηθνύ Διιεληζκνύ 
ζηε Ν. Φηιαδέιθεηα 

 



….ποσ έγηλε κε πρωηοβοσιία ηες 

Φηιηώο Φαϊδεκέλνπ 

 



     Δίδακε  
ηηο θνξεζηέο ηνπο… 

 



….θαη ηα ηεξά ηνπο θεηκήιηα… 
 

 



Μάζακε 
 γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο… 

 



…ηε ζρνιηθή ηνπο δωή… 
 



Τα καζήκαηα θαη ηα βηβιία… 
 



Καιέζακε ζηο ζτοιείο ηολ πρόζθσγα Α’ 
γεληάς , 92 εηώλ, 

 θ. Γηώξγν Παληαβό 

 



…θαη ηελ θ.Πιοσκηζηού  
πρόζθσγα Β’ γεληάς 

 



…που μας μίλησαμ 
για  
τα βιώματά τους 
και 
τις μμήμες 
τους….. 



Δίδακε από ηελ εθποκπή 
ηες ΔΤ1 
<Σαλ παξακύζη…> 
 ηζηορηθά επίθαηρα θαη 
ζύκεζες από ηελ  
 
   θ.Φηιηώ Φαϊδεκέλνπ 



Παραθοιοσζήζακε εθδήιωζε ηοσ 
Σπιιόγνπ 
ΜηθξαζηαηώλΗιηνύπνιεο 

 

Με αθορκή ηελ θοπή πίηας ζηης 
9/1/2006 θαη κάζακε… 

 

Έζηκα θαη ζπληαγέο                        
Γηα ηα Φξηζηνύγελλα θαη  

    ηελ Πξωηνρξνληά 

 

 

 



Δπηζθεθζήθακε ηελ  

έθζεζε θωηνγξαθίαο,ζην Γθάδη, 
<ΑΘΗΝΑ 1901-1930> 



Γείηε κερηθές  θωηογραθίες, ποσ 

ζτεηίδοληαη κε ηε  

 

δωή ηωλ πξνζθύγωλ, 

  
ζηελ Αζήλα ηοσ 1922 



Τν Δζληθό καο Θέαηξν 
θηινμελεί ηνπο πξόζθπγεο 
 

 



Τξαπκαηίεο ηνπ 
κηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ 



Πξνζθπγηθά ζπίηηα ζηνλ 
Βύξωλα. 



 Σθελέο από ηελ θαζεκεξηλή 
δωή ηωλ πξνζθύγωλ… 

 



Παραθοιοσζήζακε ηελ παροσζίαζε 
ηοσ βηβιίοσ 

 

<<από ηε Σκύξλε ζηε       
…Ν.Σκύξλε>>  

 

               ηες θ.Αγγειηθής Τραθάδα  

 



Μαζεηές ηες οκάδας δηάβαζαλ 
θαη κας παροσζίαζαλ ηα βηβιία 

 

 <<Λωμάληξα>>ηες Μ.Ιορδαλίδοσ 

 <<Μαηωκέλα ρώκαηα>>ηες Γ.Σωηερίοσ 

 <<Η ηζηνξία ελόο αηρκάιωηνπ>>ηοσ Σ.Γούθα 

 <<Τν λνύκεξν 31328>>ηοσ Η. Βελέδε 

 <<Γπό αηώλεο κηα δωή…>>ηες Φ.Φαηδεκέλοσ 

                      Καη άιια…… 



Παραθοιοσζήζακε εραζηηετληθά 
video, ποσ αθορούζαλ ζηε 
δωή ηωλ Διιήλωλ ηεο 
Κωλζηαληηλνύπνιεο, 

ηελ δεθαεηία ηοσ 1950 

       (ζηελ Κηλεκαηογραθηθή                 
Λέζτε Ηιηούποιες) 

 



 
 
 
Δπηζθεθζήθακε ηολ πξνζθπγηθό 
νηθηζκό ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ζηης 
12/4/2006  



Φωηνγξαθίεο Πεξακίωλ , 
από ηο ιαογραθηθό ηοσς κοσζείο 



Παραδοζηαθές θορεζηές  
ηωλ Πεξακίωλ 



Δηοηκάζακε ,κε βάζε όζα κάζακε, 
ζεαηρηθά δρώκελα 

 

• Γηα  ηνπο αξξαβώλεο θαη ηνλ γάκν ζηελ 
Μ.Αζία 

• Γηα ηηο γεύζεηο θαη ηα θαγεηά… 
• Γηα ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο, πνπ 

έθεξαλ καδί ηνπο νη πξόζθπγεο 

 
                     ( Τα δρώκελα πιαηζηώζακε  κε 

                      κηθραζηάηηθα παραδοζηαθά ηραγούδηα 
                      θαη τορούς από ηολ Σύιιογο           η              
                       Μηθραζηαηώλ Ηιηούποιες.) 



Γηα ηελ δηάδνζε όζωλ κάζακε 



                   

1ν          

  Δηοηκάζακε θαη 
εθδόζακε 

Τν έληππό καο 

           θαη CD 



                     

2ν 

Προεηοηκάζακε ηελ 
παροσζίαζε ηες δοσιεηάς 

κας 



Δηνηκάδνληαο 
 

• Κοιάδ 

• Παλώ 

• Θεαηρηθά δρώκελα 

• Τραγούδηα κε ηελ τορωδία 

• Φορούς 

• Προβοιή αποζπαζκάηωλ ηες 
εθποκπής <ζαλ παρακύζη..> 



                        

3ν 

    Παξνπζηάζακε  ζηνπο καζεηέο  

         ηνπ ζρνιείνπ καο,  

      κέρος από όζα δηαβάζακε 
αθούζακε, είδακε θαη κάζακε γηα ηελ  

             Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή  



Καη… 

  4ν  

               Παξνπζηάζακε  

     κέρος ηωλ όζωλ κάζακε ζηοσς 

     γνλείο ηωλ καζεηώλ καο  

θαη άιιοσς ζπκπνιίηεο καο… 

 

            ζπκκεηέρνληαο…. 



ζηελ 17ε Πνιηηηζηηθή  
Σπλάληεζε Μαζεηώλ Ηιηνύπνιεο 



Η πξόζθιεζή καο 



Το πρόγρακκα 





 πποζπαθήζαμε να ξαναθςμηθούμε 
ηο παπελθόν μαρ για να 
επαναπποζδιοπίζοςμε ηο μέλλον 
μαρ. 



Εσταριζηούμε ηοσς: 
 

Σύλλογο Μικραζιαηών και Κων/ηών Ηλ/λες, για ηη πποθςμία ηοςρ και ηην καλή 

ηοςρ διάθεζηνα μαρ παπασωπήζοςν ηο σοπεςηικό ηοςρ ημήμα καθώρ  και απκεηέρ 

παπαδοζιακέρ ζςνηαγέρ.  

Σύλλογο Περαμίων Κσδικενών Αηηικής, για ηιρ πολύηιμερ πληποθοπίερ πος 

εςγενικά μαρ παπασώπηζαν. 

Ελένε Πανηαβού, ππόεδπο Σςλλόγος Μικπαζιαηών Ηλ/ληρ, για ηιρ ζπάνιερ 

ζςνηαγέρ ηηρ 

Αλίκε Κρομμύδα, μέλορ ηος παπαπάνω ζςλλόγος, για ηιρ ππωηόηςπερ ζςνηαγέρ 

ηηρ . 

Φρόζω Μπούκαλε, γπαμμαηέα ηος ζςλλόγος Πεπαμίων, για ηιρ λαογπαθικέρ ηηρ 

πληποθοπίερ και ηιρ ιδιαίηεπερ ζςνηαγέρ ηηρ. 

Τον κο Γιώργο Πανηαβό και ηεν κα Πλοσμιζηού  για ηιρ πποζωπικέρ ηοςρ 

εμπειπίερ πος καηέθεζαν ζηη ζςνένηεςξή ηοςρ ζηοςρ μαθηηέρ μαρ. 


