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Περιλιψεισ-Βιογραφικά ομιλθτϊν 

 

«Πωσ και γιατί φτάςαμε ςτθ Μικραςιατικι Καταςτροφι» 

Θ προςφυγιά είναι ζνα παγκόςμιο και προαιϊνιο φαινόμενο που ζχει πολλζσ αιτίεσ: 

πολζμουσ, λοιμοφσ, λιμοφσ κ.ά... 

Eάν ςτρζψουμε το βλζμμα μασ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, κα παρατθριςουμε ότι 

το ελλθνικό κράτοσ δζχτθκε αλλεπάλλθλα κφματα προςφφγων ςε διάςτθμα ςχεδόν 

μιασ δεκαετίασ (1913-1924). 

Ανάμεςα ς’ αυτά τα κφματα ξεχωρίηει, ποςοτικά και ποιοτικά, εκείνο των 

Μικαραςιατϊν προςφφγων που προκλικθκε από τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι. 

Όμωσ, γιατί φτάςαμε ςτθ Μικραςιατικι Καταςτροφι; Ποιεσ είναι οι αιτίεσ; Μιπωσ 

είναι: 

Θ ςχεδόν ανφπαρκτθ πολιτικι του ελλθνικοφ κράτουσ, προκειμζνου να 

προςτατεφςει τθν εκνικοκρθςκευτικι φπαρξθ και τθν οικονομικι κυριαρχία του 

ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ; 

Θ δυτικι κρθςκευτικι προπαγάνδα; 

Ο ευρωπαϊκόσ ιμπεριαλιςμόσ;  

Ο αυξανόμενοσ τουρκικόσ εκνικιςμόσ; 

Θ ρευςτι πολιτικι κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν Ελλάδα εκείνθ τθν περίοδο; 

Θ «Μικραςιατικι Εκςτρατεία»; 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα προςπακιςει, αναλφοντασ τα παραπάνω ερωτιματα, 

να απαντιςει, ςτο ςφντομο χρονικό διάςτθμα μιασ ανακοίνωςθσ, ςτο πϊσ και γιατί 

φτάςαμε  ςτθ Μικραςιατικι Καταςτροφι. 

 

Ο Δθμιτρθσ Χ. Γεωργόπουλοσ είναι πτυχιοφχοσ του Ιςτορικοφ – Αρχαιολογικοφ 

τμιματοσ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

Σθν περίοδο 1980-1988 εργάςτθκε ωσ φιλόλογοσ κακθγθτισ ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. 

Σο 1988 εγκατζλειψε τισ ςχολικζσ αίκουςεσ και ανζλαβε τθν οργάνωςθ και 

λειτουργία του Μόνιμου  Σοπικοφ Ιςτορικοφ Αρχείου Ναυπλίου, το οποίο το 1991 

αναβακμίςτθκε ςε Γενικά 

Αρχεία του Κράτουσ – Αρχεία νομοφ Αργολίδασ, όπου υπθρζτθςε ωσ Αρχειονόμοσ- 



Προϊςτάμενοσ για ςειρά ετϊν μζχρι τθ ςυνταξιοδότθςι του το 2017. 

Σθν περίοδο 2001-2009 υπιρξε μζλοσ τθσ «Θεςμικισ Επιτροπισ» του «υνδζςμου 

Ζρευνασ Ελλθνικισ Μετανάςτευςθσ-Βζλγιο», με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ, και υπεφκυνοσ 

των αρχείων του. 

Ζχει αςχολθκεί με κζματα ιςτορίασ του νομοφ Αργολίδασ τον 19ο και 20ο αιϊνα, με 

τα αρχεία των μεταναςτϊν ςτο Βζλγιο και με κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

των αρχείων των διμων. 

Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα και ανακοινϊςεισ ςχετικά με τα παραπάνω κζματα, κακϊσ 

και  αυτοτελείσ εκδόςεισ. 

Είναι πρόεδροσ του νεοϊδρυκζντοσ ςωματείου «Φίλοι των Γενικϊν Αρχείων του 

Κράτουσ (ΓΑΚ) – Αργολίδασ». 

 

« Η μφρνθ, θ καλλίςτθ των παςών» 

Θ περίλθψθ τθσ ομιλίασ μου: ςκιαγραφεί τθ ηωι των Ελλινων ςτθ μφρνθ, τθν 

άνκιςθ τθσ οικονομίασ, τθν οικονομικι ευμάρεια των μυρνιϊν εμπόρων, μετά τα 

Ορλωφικά τθ μετανάςτευςθ από τον ελλαδικό χϊρο και τα νθςιά Ελλινων οι οποίοι 

διζπρεψαν μαηί με τουσ γθγενείσ κατοίκουσ από τον 19ο αι. ωσ το 1922… 

 Σα εκπαιδευτικά ιδρφματα που δθμιουργικθκαν, ενίςχυςαν τθ διάδοςθ του 

κοινωνικοφ εκςυγχρονιςμοφ. Θ μεγάλθ αγορά με τα χάνια, τα μπεηεςτζνια, τισ ςτοζσ 

που ςτζγαηαν τθν εμπορικι κίνθςθ τθσ μφρνθσ κι από δίπλα οι αγορζσ του 

επιςιτιςτικοφ εμπορίου, όπωσ οι μεγάλεσ ταβζρνεσ και τα μεγάλα χαςαπιά και από 

δίπλα θ Αγορά του Φαςουλά, το Χιϊτικο χάνι, το Κρθτικό χάνι όπου εμπορεφονταν 

τα προϊόντα των ομϊνυμων νθςιϊν, τα ςεκερτηίδικα με τα παραδοςιακά 

ηαχαροπλαςτεία. Σα ταμπάχανα με τα βυρςοδεψία, τα τςοχατηίδικα με τα τςόχινα 

υφάςματα, τα γυαλάδικα, τα γουναράδικα, τα κουγιουμτηίδικα με τουσ χρυςοχόουσ 

και άλλα πολλά.  

Οι εξοχζσ, τα προάςτια, οι ςυνοικίεσ όπου κατοικοφςαν οι εφποροι μεγαλοαςτοί 

Λεβαντίνοι και Ζλλθνεσ, εκεί επικρατοφςε ο ευρωπαϊκόσ τρόποσ ηωισ, θ επίπλωςθ 

των κατοικιϊν ακολουκοφςε τθν ευρωπαϊκι μόδα, οι αςτζσ και οι μεγαλοαςτζσ 

ντφνονταν ςτα ευρωπαϊκά καταςτιματα του Φραγκομαχαλά ςφμφωνα με τισ 

προςταγζσ τθσ ευρωπαϊκισ μόδασ… τισ λαϊκζσ ςυνοικίεσ, οι μυρνιζσ διατθροφςαν 

όλεσ τισ παραδόςεισ ςτισ μεγάλεσ γιορτζσ του ετιςιου κφκλου… 



τθν κουηίνα τθσ Ιωνίασ, ιδίωσ ςτθν κοςμοπολίτικθ μφρνθ, δίπλα ςτα παραδοςιακά 

πιάτα τθσ μικραςιατικισ ενδοχϊρασ ςυνυπιρχαν και τα περίτεχνα εδζςματα τθσ 

Πολίτικθσ κουηίνασ των Ρωμιϊν τθσ Πόλθσ… 

 

Θ οφλα Μπόηθ γεννικθκε ςτθν Πόλθ. Απόφοιτθ του Ηαππείου Παρκεναγωγείου, 

ςπουδάςτρια τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου τθσ Πόλθσ• επίςθσ 

ςποφδαςε κεατρολογία και ενδυματολογία, ταυτόχρονα από το 1967 ξεκίνθςε τθν 

επιτόπια ζρευνα και καταγραφι τθσ Μικραςιάτικθσ και Πολίτικθσ λαογραφίασ. 

Από το 1980 ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα. Εξζκεςε λαογραφικζσ εργαςίεσ, 

διοργάνωςε εκκζςεισ, ςυμμετείχε ςε ςυμπόςια,  ζδωςε κφκλουσ ςεμιναρίων για τθν 

ιςτορία των ελλθνικϊν παραδοςιακϊν γεφςεων. Επίςθσ εκτόσ των άλλων εργαςιϊν 

τθσ ςυνεργάςτθκε προςφζροντασ κείμενα και οπτικοακουςτικό υλικό για τθν 

Ρωμιοςφνθ ςτο «Μουςείο Πριγκιποννιςων» ςτθν Πρίγκθπο. Σαυτόχρονα  

παραχϊρθςε κείμενο, φωτογραφίεσ και οπτικό υλικό από το αρχείο τθσ για τθν 

Ρωμιοςφνθ τθσ Πόλθσ ςτθν ζκκεςθ που διοργανϊκθκε ςτο Πανεπιςτιμιο Bilgi. 

Αξιολόγθςε και ζγγραψε κείμενα για τα εκκζματα (προίκεσ, εκκζματα, ςταμποτά, 

φορεςιζσ) ςτο Λαογραφικό Μουςείο «Φιλιϊ Χαϊδεμζνου» ςτθ Ν.Φιλαδζλφεια 

(2006). Σθν περίοδο ανακαίνιςθσ του  Χαμάμ ςτθν Πλάκα, το οποίο ανικει ςτο 

Μουςείο Λαϊκθσ Σζχνθσ ζδωςε από το αρχείο τθσ, φωτογραφικό υλικό από το 

εςωτερικό λουτρϊν ςτθν Πόλθ, του 18ου-19ου αι. μαηί με μερικζσ κεντθμζνεσ 

πετςζτεσ και ειδικό μπακιρζνιο δοχείο προίκασ από τθ ςυλλογι τθσ.   

Ζγραψε βιβλία για τισ ςταμπωτζσ μαντιλεσ, τα μεταξωτά υφάςματα τθσ Προφςασ, 

τισ γευςτικζσ παραδόςεισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τισ γευςτικζσ παραδόςεισ τθσ 

Θράκθσ, τθσ Ιωνίασ, τθσ Καππαδοκίασ, του Πόντου. Επίςθσ ζγραψε τθ μελζτθ που 

αναφζρεται ςτθ δθμιουργία τθσ πρϊτθσ αςτικισ ςυνοικίασ του Ελλθνιςμοφ, τθν 

κοινότθτα ταυροδρομίου-Πζραν, τθν ιςτορία του κινθματογράφου από το Παρίςι 

ςτο Πζραν, το γευςτικό πολιτιςμό των Ρωμιϊν, κ.ά... 

 

«Φορεςιζσ από τα Παλάτια τθσ Προκοννιςου (Μαρμαρά) Μ. Αςίασ»  

   Οι φορεςιζσ από τα Παλάτια του Μαρμαρά φορζκθκαν ωσ το 1922, με πολλζσ 

τοπικζσ παραλλαγζσ φυςικά, ςτα πζντε χωριά τθσ Προκοννιςου, ςτα γειτονικά 



Μαρμαρονιςια, ςτθν Κυηικθνι χερςόνθςο, κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι των 

μικραςιατικϊν και των κρακικϊν παραλίων τθσ Προποντίδασ. 

   Ανικουν ςτον τφπο τθσ φορεςιάσ με ςαλβάρι. Βαςικό ζνδυμα των γυναικϊν είναι 

τα βρακιά, μια φαρδιά και πολφπτυχθ βράκα, ραμμζνθ με υφάςματα βαμβακερά, 

μάλλινα ι μεταξωτά, ανάλογα με τθν περίςταςθ, τθν εποχι, τθν κοινωνικι κζςθ ι 

τθν θλικία. Σα ςαλβάρια αυτά ςυνδυάηονταν με διαφόρων ειδϊν ηακζτα, όπωσ π. χ. 

ο λιμπαντζσ ι το τςιπάκι. Εξαιρετικισ ποιότθτασ ιταν τα ολομζταξα νυφίκια 

πουκάμιςα με τισ μπιμπίλεσ, τισ λεπτεπίλεπτεσ δαντζλεσ τθσ βελόνασ. Σο κεφάλι 

καλφπτεται με ποικίλα κεφαλομάντθλα (π.χ. καλεμκεριά, φλοφδεσ, μαμοφκια) 

δεμζνα με τρόπουσ ανάλογουσ με τθ χρονικι ςτιγμι και τθν θλικία, πάνω ςτα οποία 

προςάπτονται αυτοςχζδια κοςμιματα (π.χ. μαργαριταρζνια ςφκαμνα, τρζμ’ςεσ, 

ςταυραϊτοί). Αρμακιζσ με τςιντοφμπλεσ, ςαντάλεσ του λαιμοφ και κοςμιματα 

πολίτικα ι ευρωπαϊκά ςτόλιηαν τισ γυναίκεσ των καλαςςινϊν και των αγροτϊν του 

Μαρμαρά.   

    Θ αντρικι φορεςιά αποτελοφνταν από το πουκάμιςο, τθ μαφρθ βράκα με τθ 

μακριά ςζλα που ζφτανε κάτω από τθ γάμπα, το ταραμπουρίςιο ι άλλο ηουνάρι, το 

ςταυρωτό τςόχινο γελζκι ι το καντιφζνιογιαλελί και το φζςι. 

    Λόγω τθσ ςυχνισ επικοινωνίασ με τθν Κωνςταντινοφπολθ, ιδθ από τα τζλθ του 

19ου αι. τα γυναικεία ςαλβάρια αντικαταςτάκθκαν γοργά από μακριά φουςτάνια 

και ςουρωτζσ φοφςτεσ, ςε ςυνδυαςμό με πολκάκια και αμαηόνεσ, ενϊ οι άντρεσ 

άρχιςαν να φραγκοφοροφν ςε μικρότερο βακμό. 

 

Ο φιλόλογοσ Θοδωρισ Κοντάρασαςχολείται με τθ λαογραφία και τθν ιςτορία του 

Ελλθνιςμοφ τθσ Μικραςίασ, κυρίωσ των περιοχϊν Ιωνίασ, Αιολίδασ και 

Προποντίδασ.  

Άρκρα, εργαςίεσ και μελζτεσ του ζχουν δθμοςιευκεί ςε λαογραφικά βιβλία, 

επιςτθμονικά περιοδικά κι εφθμερίδεσ μικραςιατικϊν ςωματείων. Είναι επιμελθτισ 

τθσ ςειράσ «Εξ Ανατολϊν» των Εκδόςεων Μπαλτά, που εκδίδουν κάκε είδουσ 

βιβλία μικραςιατικοφ περιεχομζνου.  

Τπεφκυνοσ του Χορευτικοφ Ομίλου Νζασ Ερυκραίασ από το 1981, που ζχει ςτόχο τθ 

διάςωςθ και διάδοςθ τθσ πλοφςιασ μουςικοχορευτικισ παράδοςθσ των 

Ερυκραιωτϊν προςφφγων, επιμελικθκε τουσ τρεισ δίςκουσ που εξζδωςε το 1991-



94 το Λφκειο των Ελλθνίδων Ακθνϊν με 43 χοροφσ και τραγοφδια από τα Αλάτςατα, 

τθν Ερυκραία και τθ μφρνθ, ςτουσ οποίουσ τραγουδοφν και παίηουν με αυκεντικό 

τρόπο πρόςφυγεσ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ από τθ Ν. Ερυκραία.  

Μελζτθςε και κατζγραψε επίςθσ τισ φορεςιζσ των Ελλινων του Μαρμαρά, τθσ 

Ερυκραίασ και των χωριϊν τθσ μφρνθσ, με βάςθ τουσ πρόςφυγεσ που 

εγκαταςτάκθκαν ςτθ Ν. Ερυκραία και ςτα Ν. Παλάτια Ωρωποφ.  

Κάνει ςυχνά ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ και διαλζξεισ με μικραςιατικά κζματα και ζχει 

τιμθκεί για τθν προςφορά του ςτθ μικραςιατικι ιδζα από πολλά μικραςιατικά 

ςωματεία. 

 

«Σαπεινόσ μάρτυρασ του Εκνικοφ Διχαςμοφ : Ζνα ςπάνιο ενεπίγραφο λαϊκό 

κεραμικό τθσ εποχισ τθσ Μικραςιατικισ Εκςτρατείασ» 

Παρουςιάηεται μία ςπάνια «κουρκουνιά» (άωτο αγγείο νεροφ) τθσ ιφνζϊκθσ 

παράδοςθσ με τθν επιγραφι «Ηιτω ο Σουρκοφάγοσ Κωνςταντίνοσ ο ΙΒ’», 

μοιραςμζνθ ςτισ δφο όψεισ τθσ κοιλιάσ του αγγείου. Εξετάηεται θ προζλευςθ και θ 

χρονολόγθςι τθσ και πικανολογείται πωσ είναι παραγγελία ενόσ εγγράμματου 

βαςιλόφρονα ιφνιοφ τθσ περιόδου από το 1920 (εκλογζσ και δθμοψιφιςμα) ζωσ 

το 1922 (τζλοσ τθσ Προζλαςθσ). Μζςα από μία ςφντομθ ματιά ςε παράλλθλα λαϊκά 

αγγεία τθσ εποχισ αναδεικνφεται θ μοναδικότθτά τθσ. Θ ομιλία ζχει ζνα πολφ 

ςυνοπτικό χρονολόγιο και ζνα επίμετρο για τθν μερικι ι ολικι καταςτροφι τζτοιων 

αγγείων μετά το 1922, λόγω των ςυνεχϊν πολιτικϊν αλλαγϊν, των αςίγαςτων 

πακϊν και του ςυνεπαγόμενου φόβου των κατόχων τουσ να τα εκκζτουν ςε κοινι 

κζα. 

 

Ο Γιώργοσ Κυριακόπουλοσ, γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1958 και ςποφδαςε νομικά 

και πολιτικζσ επιςτιμεσ ςτθν Ακινα και το Λονδίνο. Εργάςτθκε αποκλειςτικά ςε 

ελλθνικζσ και πολυεκνικζσ επιχειριςεισ. Παράλλθλα όμωσ ακολοφκθςε το μεράκι 

του για τθν ελλθνικι λαϊκι κεραμικι, δθμιουργϊντασ τθν μεγαλφτερθ και 

αντιπροςωπευτικότερθ ςυλλογι ςτο είδοσ τθσ (7.500 κεραμικά, χιλιάδεσ όςτρακα 

από ερειπωμζνα ι εν ενεργεία αγγειοπλαςτεία κακϊσ και ζνα αρχείο με 

περιςςότερεσ από 20.000 φωτογραφίεσ ςχετικζσ με τθν κεραμικι). Από το 2011 

κάνει δθμοςιεφςεισ και δίνει ςυςτθματικά διαλζξεισ ςε πανεπιςτιμια και 



αρχαιολογικζσ ςχολζσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με κζματα βαςιςμζνα ςτθν 

ςυγκριτικι μελζτθ των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ και τθν πολυετι επιτόπια ζρευνά 

του (δεκάδεσ ςυνεντεφξεισ από τουσ τελευταίουσ αγγειοπλάςτεσ τθσ Ελλάδασ και 

ςυςτθματικι φωτογράφθςθ τθσ εργαςίασ τουσ). Σθν τριετία 2016-19 

ςυνδιοργάνωςε από κοινοφ με τον AlexandreFarnoux και τθν Μιμίκα Γιαννοποφλου 

τρείσ πολφ επιτυχθμζνουσ Κφκλουσ Νεϊτερθσ Κεραμικισ ςτθν Γαλλικι χολι 

Ακθνϊν, όπου ςε μία εκτενι ςειρά διαλζξεων δόκθκε το βιμα ςε Ζλλθνεσ και 

ξζνουσ ερευνθτζσ, παλαιοφσ και νεϊτερουσ, να παρουςιάςουν τθν ζρευνά τουσ ςε 

διάφορα ςχετικά και ςυναφι κζματα. 

 

τα άλλα ενδιαφζροντά του ςυγκαταλζγονται θ ιςτορία, θ αρχαιολογία, θ πολιτικι, 

θ Ακινα και θ περιιγθςθ και φωτογράφθςθ ερειπωμζνων ςπιτιϊν των νθςιϊν του 

Αιγαίου. Σο 2021 εξζδωςε το φωτογραφικό δοκίμιο «Θ Αρχαιολογία του Χτεσ : 

Ερειπωμζνα ςπίτια και υποςτατικά του Αιγαίου» (Εκδόςεισ Ποταμόσ). 

 

Σο 2017 εξζδωςε τθν ςυλλογι διθγθμάτων «Θ Σριςεγγονι τθσ Αραπίνασ και άλλεσ 

ιςτορίεσ» (Εκδόςεισ Εςτία), θ οποία απζςπαςε το Κρατικό Βραβείο Διθγιματοσ 

2018. Πρόςφατα εξζδωςε και το πρϊτο του μυκιςτόρθμα «Θ Περίλθψθ» (Εκδόςεισ 

Εςτία, 2021). 

 

«Σα χαλιά και οι μικραςιάτεσ ταπθτουργοί: θ ςυλλογι Σρφφωνα Κουϊκόγλου» 

Θ ταπθτουργία αποτελοφςε τθ ςπουδαιότερθ βιομθχανία τθσ οκωμανικισ 

οικονομίασ κατά τον 19ο αι. και τα χαλιά τθσ το μοναδικό εξαγϊγιμο βιομθχανικό 

προϊόν τθσ ςτθ Δφςθ, εκείνο το διάςτθμα.  Παρόλο που οι μουςουλμάνοι 

αςχολοφνταν με τθν ταπθτουργία (κυρίωσ ςτθν δυτικι Μ.Αςία) από πολφ παλιά, θ 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςε Αμερικι και Ευρϊπθ, θ αδυναμία των παραδοςιακϊν 

κζντρων ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ αλλά και τα φκθνά εργατικά χζρια ςτθν 

ενδοχϊρα δθμιοφργθςαν τισ ςυνκικεσ για τθ δθμιουργία νζων κζντρων παραγωγισ. 

ε αυτόν τον τομζα θ ελλθνικι και θ αρμζνικθ κοινότθτα ξεχϊριςαν τόςο με τθν 

επιχειρθματικθ τουσ δραςτθριότθτα όςο και ςτθν καταςκευι χαλιϊν, από τα μζςα 

του 19ου αι. ζωσ τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι, ειςάγοντασ αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα 

των νθμάτων, ςτισ βαφζσ, ςτα ςχζδια, ςτθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ κ.α. 



Ο Σρφφωνασ ταφρου Κουϊκόγλου (πάρτθ Πιςιδίασ 1908 - Ναφπλιο 1990) μεταξφ 

των πολλϊν επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων του, ςτθν νζα του πατρίδα, ςχεδίαηε 

να ιδρφςει ταπθτουργία ςτο Ναφπλιο τθν περίοδο του Β’ Παγκόςμιου Πολζμου. Με 

αφορμι 127 ςχζδια από χαλιά τθσ ςυλλογισ Σρφφωνα Κουικόγλου, που ανικουν 

ςτο Κδρυμα Βαςίλθ Παπαντωνίου, θ ανακοίνωςθ κα εςτιάςει ςτο ρόλο τθσ 

ταπθτουργίασ ςτθ ηωι των Ελλινων πριν και μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι. 

 

Θ Αγγελικι Ρουμελιώτθ ζχει κάνει ςπουδζσ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό και είναι 

υπεφκυνθ των  μουςειακϊν ςυλλογϊν του Ιδρφματοσ Βαςίλθ Παπαντωνίου. Ο 

κφριοσ τομζασ ενδιαφζροντόσ τθσ είναι το ζνδυμα δθλαδι οι ελλθνικζσ τοπικζσ 

ενδυμαςίεσ και θ μόδα του 19ου και του 20ου αι. Ζχει αναλάβει τον ςυντονιςμό και 

τθν υλοποίθςθ πολλϊν περιοδικϊν εκκζςεων του ΙΒΠ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και 

ςτο εξωτερικό. υνεργάςτθκε ςτο παρελκόν με καταξιωμζνουσ ερευνθτζσ ςτον 

χϊρο του ενδφματοσ για τθν τεκμθρίωςθ των ςυλλογϊν του Ιδρφματοσ. υμμετζχει 

ςε ζρευνα για τθ φορεςιά των Μεκάνων, τισ ελλθνικζσ ομάδεσ ιςτορικισ αναβίωςθσ 

κακϊσ και ςτισ ερευνθτικζσ ομάδεσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ενδυμαςιολογίασ για τθ 

μοδιςτρικι και τθ ςφγχρονθ ελλθνικι μόδα. υμμετείχεςτο project Europeana 

Fashion καιςτο Google Arts and Culture. Είναι μζλοσ του Διεκνοφσ υμβουλίου 

Μουςείων (ICOM), του European FashionHeritage Association (EFHA) και μζλοσ του 

Δ.. τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ενδυμαςιολογίασ. 

 


