ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Βιογραφικό σημείωμα
O Γιώργος Μαυρομμάτης γεννήθηκε στη Κομοτηνή το 1965.
Σπούδασε Μάρκετινγκ (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1988) και Παιδαγωγικά (ΠΤΔΕ – ΑΠΘ, 1992). Εκπόνησε
διδακτορική διατριβή με θέμα «Eθνικισμός και ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής: H εκπαίδευση των
Θρακιωτών μουσουλμάνων μειονοτικών 1945-1975» (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας – Πάντειο
Πανεπιστήμιο 2008).
Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επί το πλείστον με αλλόγλωσσους μαθητές,
αλλά και ως εκπαιδευτής ενηλίκων – κυρίως εκπαιδευτικών (μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, εισαγωγικές
επιμορφώσεις νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών, επιμόρφωση στελεχών διοίκησης κ. α.). Έχει εργαστεί ως
ερευνητής (κυρίως έρευνα πεδίου) για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό, την
Ξενοφοβία και τον Αντισημιτισμό (EUMC-RAXEN), για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την
Συνεργασία την Ευρώπη (OSCE), για την Japan Society for the Promotion of Science κ. α. Επίσης έχει
εργαστεί ως ερευνητής (1997-1999) και ως υπεύθυνος Δράσης (2010-13) στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση των
Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη.
Το Δεκέμβριο του 2008 εκλέχτηκε και το Σεπτέμβριο του 2009 διορίστηκε λέκτορας του Τμήματος
Επιστημών Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία της Παιδαγωγικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
- Εκπαίδευση ιστορικών και μεταναστευτικών μειονοτήτων, επικεντρώνοντας στην Ελλάδα και κυρίως στο
ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη.
- Εκπαίδευση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, επικεντρώνοντας στην μελέτη εκπαιδευτικών πρακτικών
και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για μικτά (χριστιανοί – μουσουλμάνοι – άθρησκοι/ άθεοι)
μαθητικά κοινά.

- Ιστορία του Ισλάμ στα Βαλκάνια και την Ανατολία, με έμφαση αφ’ ενός στη πολιτική διάσταση του Ισλάμ
και αφ’ ετέρου στο ταγματικό Ισλάμ και ιδιαίτερα στον αλεβισμό/ μπεκτασισμό.

- Εθνομουσικολογία.
Εργογραφία
Μονογραφίες

- Tα παιδιά της Kαλκάντζας: φτώχεια, εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα
μουσουλμάνων της Θράκης, εκδ. Mεταίχμιο, Aθήνα, 2005, ISBN 960-375-794-2
- Kalkanca’nin Çocukları: Yunanistan’da Bir Müslüman Azinlik Toplumunda Yoksulluk, Sosyal
İzolasyon ve Eğitim, (μετάφραση του ελληνικού Τα παιδιά της Καλκάντζας), εκδ. Kitap Yayinevi, Istanbul,
2007, ISBN 974-6051-83-2
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Άρθρα σε διεθνή περιοδικά

- «Peace and education», Synergies Sud-Est Europeen (Revue du GERFLINT) 2009/2, pp. 137-156 (από
κοινού με τους Α. Γεωργόπουλο, Ε. Κιρικινέ και Σ. Παΐδα)

- «Bektashis in 20th century Greece», Turcica, 40, 2008, pp. 219-251
- “Constructing identities for the Thracian Muslim youth: the role of education” , Jahrbücher für
Geschichte und Kultur Südosteuropas / History and Culture of South Eastern Europe, Vol. 5/2003, Slavica
Verlag Kovac München, pp. 113 – 123.

- «Eθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά: H εκλογική συμπεριφορά μιας ομάδας
μουσουλμάνων Tσιγγάνων στη Θράκη», Φύλλα εργασίας στην Πολιτική Eπιστήμη, Eρευνητικό
Πανεπιστημιακό Iνστιτούτο Eφαρμοσμένων Oικονομικών και Kοινωνικών Eπιστημών Πανεπιστημίου
Mακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1999 (από κοινού με τον N. Mαραντζίδη)

- «Political Clientalism and Social Exclusion: The Case of Gypsies in the Greek Town of Sofades»,
1999, International Sociology, vol. 14, no 4, 12/1999, σσ. 443-456 (από κοινού με τον N. Mαραντζίδη)

- «Traditional Political clientage Relations in three Communities of Greek Gypsies», 1999, Journal of
the Gypsy Lore Society, vol 9, No 1, Feb 1999, σσ. 55-70 (από κοινού με τους N. Mαραντζίδη και N. Pάπτη)
Άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά

«Eκπαίδευση και επίλυση συγκρούσεων - το πειραματικό σχολείο του Neve Shalom/ Wahat Al - Salam
στο Iσραήλ», Aντιτετράδια εκπαίδευσης, τ.56, 2000, σ. 64-70.
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

- «Η αποδημία των μειονοτικών της Δυτικής Θράκης: "Αλλογενείς εγκαταλείποντες το ελληνικό
έδαφος άνευ προθέσεως παλιννοστήσεως..."», Λ. Βεντούρα – Λ. Μπαλτσιώτης (επιμ.), Το έθνος πέραν
των συνόρων: Ομογενειακές πολιτικές του ελληνικού κράτους, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2013, σσ. 375-405
- “Ταξίδι στην ... «άλλη» μεριά της θάλασσας: σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός
προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής ηλικίας στη διαφορετικότητα με χρήση
οπτικοακουστικού υλικού”, στο 15ο Διεθνές Συνέδριο ΚΕΔΕΚ με θέμα “Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της
Εκπαίδευσης, Οικονομική Κρίση και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα”, Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2012 (από
κοινού με την Α. Καραστέργιου). Πρακτικά του συνεδρίου (υπό εκτύπωση) .
- “Muslim Educational Institutions in Greece: Textbooks and Curricula”, Aslan, Ed. (Ed.) Islamic
Textbooks and Curricula in Europe, Frankfurt : Peter Lang, 2011, σσ. 123-142
-«Διαπολιτισμική Ετοιμότητα: Μια αναγκαία συνθήκη στην προετοιμασία των νηπιαγωγών για το
Δημόσιο Νηπιαγωγείο του Νομού Ροδόπης», Γεωργογιάννης, Π, - Μπάρος, Β, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
– Μετανάστευση – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, (Πρακτικά Διεθνούς
Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη 7-9/5/2010), Πάτρα: ΚΕΔΕΚ, σσ.17-27 (από κοινού με την Κ. Βέλκου).
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- «Περί Μπεκτασί δερβίσηδων ή αναζητώντας προϋποθέσεις για μια διαφορετική ανάγνωση του
Ισλάμ στα Βαλκάνια» στο Τσιμπιρίδου, Φωτεινή & Σταματόπουλος, Δ. (επιμ.) Πέρα από τον Οριενταλισμό:
Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008
- «Παιδιά Ρομά στο ελληνικό δημόσιο σχολείο» στο Τρουμπέτα Σεβαστή (επιμ.), Οι Ρομά στο σύγχρονο
ελληνικό κράτος: Συμβιώσεις - Αναιρέσεις - Απουσίες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2008
- «Minorities in 20th century Greece» στο Sashima, T, (ed.), 2007, Continuity and change of ethnicity and
social-cultural order in Alevi/Bektashi people: Turkey, Western Europe, Greece and Bulgaria, (Φάκελος
Αποτελεσμάτων Έρευνας), Faculty of Human Sciences, Osaka International University, σσ. 50-69.
- «Iσλάμ, μουσική και ίαση» στο Eπτά Hμέρες – Kαθημερινή, 1/2/2004, σσ.12 – 13.
- «Παρατηρήσεις πάνω στη σχολική σταδιοδρομία των Θρακιωτών μουσουλμάνων μειονοτικών
μαθητών», Tρέσσου Eυαγγελία & Mητακίδου Σούλα (επιμ): Eκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις
εμπειρίες τους - Eκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 591-601.
- «Γιατί ο μικρός Mεμέτ δε μαθαίνει ελληνικά: Zητήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα
παιδιά των μουσουλμάνων μειονοτικών της Θράκης», Tρέσσου, Eυαγγελία - Mητακίδου, Σούλα (επιμ):
H διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών: εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, εκδ. Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη, 2002, σ. 394-401.
- «Eθνοτική ταυτότητα και παραδοσιακή μουσική στους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης»,
Eθνολογία τ. 6, Iούλιος 2000, σσ. 309-343. Από κοινού με τον Λ. Eμπειρίκο.
Άλλες δημοσιεύσεις

- “Eğitim, kültür ve kimlik hakkında” [Για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ταυτότητα], εφημ.
Gündem Κομοτηνή, 1/1/10
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και η μερίδες

- “Ισλάμ και μουσουλμάνοι στην εκπαίδευση: τρόποι για να δούμε – τρόποι για να δράσουμε” στο
διεθνές συνέδριο ‘Εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων’ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 24-26/6/11
- «Can minority education become critical? Discussing the case of the Muslim minority education in
Greek Thrace» στο διεθνές συνέδριο ‘Intercultural Versus Critical Education – Contrast or Concordance’,
Södertörn University, Sweden, 14-17/4/11 (από κοινού με την Εύα Πολίτου )
- «Τhracian muslim minority youth: 80 years in a changing environment» στα πλαίσια του διεθνούς
συνεδρίου “CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING SOCIETIES” που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η
Ψυχολογική Εταιρεία Βορ. Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, 2-4/12/10
- «Islam, Muslims and Islamophobia in eduction in Europe» στο διεθνές συνέδριο Intercultural
Education as a Project for Social Transformation: Linking Theory and Practice towards Equity and Social
Justice που οργάνωσε στη Μάλτα το INTERnetwork σε συνεργασία με την International Association for
Intercultural Education, 16-18/9/10.
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- “Bektashi Identity politics and religious feelings: Competing nationalisms, state culture practices and
religious feelings”, στο Διεθνές Συνέδριο “Bektashism between Religious movement and established
religion” (επιστ. Υπευθ. Prof. Albert Boja), Universiteti European I Tiranes, Tίρανα, Αλβανία, 24/10/2009
( από κοινού με την Φωτεινή Τσιμπιρίδου).
- «‘Πήγε ο Μενούσης στο Διδυμότειχο;’ Σκέψεις γύρω από τη λειτουργία της παραδοσιακής μουσικής
στα πλαίσια εθνογενετικών διαδικασιών στη Θράκη του 20 ου αιώνα» στην ημερίδα με θέμα Ετερότητες
και μουσική στα Βαλκάνια που διοργάνωσε το ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα 30/5-4/6 2008. Η ανακοίνωση
περιλαμβάνεται στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου Ετερότητες και μουσική στα Βαλκάνια, εκδ. Τμήματος
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα, 2008, σσ.13-17
- «Μετανάστευση, Θρησκεία και Πολιτική: Παλιά και Νέα Δίκτυα των Αλβανών Μπεκτασίδων στην
Ελλάδα» στο Α’ Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, «Διαστάσεις της Μετάβασης και η
Ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής», Φλώρινα 11/11/2006
- «Πολιτισμική ποικιλότητα και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα του 20 ου αιώνα», στο συμπόσιο
του κλάδου της Πολιτικής Ψυχολογίας με θέμα «Πολυπολιτισμικότητα: διεπιστημονική συνάντηση» στα
πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ψυχολογικής Έρευνας «Η ψυχολογία απέναντι στις
προ(σ)κλήσεις του σήμερα» που διοργάνωσε η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον
Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1-4/12/2005.
- "Monuments and communities: Bektashism in Greece of the 20 th century" στο Uluslararasi Bektasilik
ve Alevilik Sempozyumu I (1ο Διεθνές Συμπόσιο για τον Αλεβισμό και τον Μπεκτασισμό), Süleyman
Demirel Üniversitesi – Ilahiyat Fakültesi (Πανεπιστήμιο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ - Θεολογική Σχολή), İsparta/
Turkey, 28-30/9/2005. Η ανακοίνωση περιλαμβάνεται στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου. Εκδ.
Süleyman Demirel Üniversitesi – Ilahiyat Fakültesi, 2005, (ISBN 975-7929-87-5), σσ. 526-549.
Ερευνητικές εκθέσεις – πραγματογνωμοσύνες

- «Αντιεθνικιστικός λόγος στη Θράκη» (2007) στο Αγγελόπουλος, Γ, (επιμ.), Ελλάδα-Βαλκάνια:
Πολυπολιτισμικότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, Α’ Φάκελος Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, σσ. 87-125
- Participation of Roma in the elections of 13th and 20th of October 2002 in Greece. (2002) Έρευνα
πεδίου και έκθεση – πραγματογνωμοσύνη, κατόπιν παραγγελίας και για λογαρισμό το Organisation for
Security and Co-operation in Europe - Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE –
ODIHR)
- Turkish: The Turkish language in education in Greece (9/2002) από κοινού με τον Kωνσταντίνο
Tσιτσελίκη, στα πλαίσια έρευνας και για λογαριασμό του προγράμματος Mercator – Education.
- H μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι σχέσεις μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας στον
ελληνόφωνο τύπο της Κομοτηνής (2000), στα πλαίσια έρευνας και για λογαριασμό του ερευνητικού
πρόγραμμα της Γ.Γ.E.T. και του Δ.Π.Θ. “Tο θρησκευτικό φαινόμενο και η σύγχρονη κοινωνία με έμφαση
στη περιοχή της Θράκης”
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Βιβλιοκρισίες

- Του βιβλίου της Νέλλης Ασκούνη Η Εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη : Από το περιθώριο
στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006 στο Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 99
(Οκτ.-Δεκ. 2007) σσ. 88-92
- Του βιβλίου της Δήμητρας Ακριτίδου Μουσουλμανική Μειονότητα, εκδ. Βάνιας, 2004, στην εφημερίδα
Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, φ. 3842/02-11-2004. Το ίδιο κείμενο στην εφημερίδα Trakyanin
Sesi, Κομοτηνή, φ. 866/04-11-2004

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συμπόσια και ημερίδες
Διεθνή

- Εισήγηση με θέμα “Education as an organ of integration: Focusing on Muslims in the Balkans and
especially in Greece”, στην διημερίδα με θέμα ‘Integration and Diversity or Segregation and Exclusion?’
που διοργάνωσε το British Council στη Θεσσαλονίκη, 28-29/3/11
- Εισήγηση με θέμα «Πόσες ακόμα αποσπασματικές παρεμβάσεις στο όνομα της αντιμετώπισης των
ανισοτήτων;» κατά τις εργασίες της διημερίδας «Όψεις διακρίσεων και πολιτικές παρέμβασης», που
οργάνωσε στις 3/3/2010 στην Κομοτηνή, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ.
- Εισήγηση με θέμα «Οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις στην εκπαίδευση των Ρομά: Η Ευρωπαϊκή
εμπειρία» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνάντηση Εργασίας «Παραμερίζοντας τα εμπόδια της κοινωνικής
συμμετοχής: Υποθέσεις Ρομά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη» στα πλαίσια του προγράμματος
«Ευνομία» που οργάνωσε ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη υπό την αιγίδα του γραφείου του Επιτρόπου
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ναύπλιο, 7/12/2007
- Εισήγηση με θέμα «Παιδιά Ρομά στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση 1996-2006: Μια ανάγνωση» στη
στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Οι Έλληνες Ρομά: Η μακρά πορεία προς την αναγνώριση» που διοργάνωσε
το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(OSCE/ODIHR) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 13/11/2006
- Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με θέμα “The future of Greek-Turkish civic dialogue” που
οργάνωσε η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή (Civil Society Development Programme – N.G.O. support team) στην
Kωνσταντινούπολη 18-21/6/2004. Oι θέσεις και οι προτάσεις της ομάδας για τις μειονότητες (με μέλη τους:
Θ. Δραγώνα - Πανεπ. Aθηνών, Γ. Mαυρομμάτη – KEMO/ ANTIΓONH, K. Tσιτσελίκη KEMO/ Παν.
Θράκης, A. Mπεκίρογλου – Ένωση Eπιστ. Mειονότ. Θρακης, A. E. Öktem – Galatasaray Univ., O. K.
Cekgiz – Human Rights Agenda, E. Macar – Yildiz Tech. Univ., Y. Skarlatos – Bogaziçi Univ.)
- Εισήγηση με θέμα “The Greek-Turkish rapprochement and the involvement of youth: the AEGEE
Greek –Turkish civic dialogue project”, Ankara – Middle East Technical University – 4/4/2004.
Δημοσιευμένη στο Turkish-Greek Civic Dialogue Project 2002-2005. The Result Boook, εκδ. Aegee-Ankara
& Aegee-Europe, Ankara 2005, σσ. 173-176
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- Εισήγηση με θέμα «Xριστιανοί πρόσφυγες και μουσουλμάνοι μειονοτικοί στην Ελλάδα: το ζήτημα
της εθνικής ομογενοποίησης και ο ρόλος της εκπαίδευσης» (Kωνσταντινούπολη 8/11/2003) στα πλαίσια
του συμποσίου με αφορμή την συμπλήρωση 80 χρόνων από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Eλλάδα και Tουρκίας, που διοργάνωσε η AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de
l’Europe) σε συνεργασία με το Tουρκικό Ίδρυμα Aνταλλαγέντων με βαση τη Συνθήκη της Λωζάνης (Lozan
Mübadilleri Vakfi), στα πλαίσια του προγράμματος “Turkish-Greek Civic Dialogue”, το οποίο
υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ως μέρος του Civil
Society Development Program (CSDP). Δημοσιεύτηκε στο Τσιτσελίκης, Κ, (επιμ.) 2006, Η ελληνοτουρκική
ανταλλαγή πληθυσμών: Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, εκδ. Κριτική, Αθήνα, σσ. 358-367. Επίσης
μεταφράστηκε στα τουρκικά («Yunanistan’da Hiristiyan Göçmenler ve Müslüman Azinliklar:
Egitiminin Milli Homojenlesmedeki Rolü») και δημοσιεύτηκε στο Pekin, M. (επιμ.) 2005, Yeniden
Kurulan Yasamlar: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi (Zωές ξαναστημένες από την αρχή: η
ελληνοτουρκική υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923), εκδ. Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayinlari
(εκδόσεις πανεπιστημίου Bilgi, Κωνσταντινούπολη), σσ.357-364.
Ελληνικά

- Εισήγηση/ σχολιασμός της εισήγησης του Μ. Κοκολάκη με θέμα «Κατ’ ανάγκην Έλληνες: Ο
ελληνικός εθνικισμός και οι Αλεβήδες της Τουρκίας» σε εσπερίδα που έγινε στα πλαίσια των
Συναντήσεων-Συζητήσεων που οργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και το περιοδικό
Μνήμων, Αθήνα, 5/3/2008.
- Εισήγηση με θέμα «Η μειονοτική εκπαίδευση: δομικά και ιδεολογικά προβλήματα» στη εκδήλωση με
θέμα «Η μειονότητα της Θράκης: ζητήματα ιστορίας και συγκυρίας» που οργάνωσε η Ελληνική Ένωση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συνεργασία με το ΚΕΜΟ, Αθήνα 8/6/2006
- Εισήγηση με θέμα «Θρησκεία και εθνοτική ταυτότητα: Oι μπεκτασήδες της Eλληνικής Θράκης» στα
πλαίσια της σειράς ομιλιών - συζητήσεων που οργάνωσε η Eλληνική Eταιρεία Eθνολογίας με θέμα
«Aνθρωπολογία της Θρησκείας», Aθήνα, 27/11/2000
Διοργάνωση συνεδρίων

- Οργάνωση, από κοινού με τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη συνεδρίου με τίτλο «Διαδρομές πολιτών: στη
Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και το Αιγαίο», (2004 – 2005), με επιμέρους θεματικές α) ζητήματα
θρησκευτικής ελευθερίας στους ελληνορθόδοξους της Τουρκίας και στους μουσουλμάνους της Θράκης, β)
ο ελληνόφωνος τύπος της Κωνσταντινούπολης και ο τουρκόφωνος τύπος της Θράκης και γ) η
ελληνόγλωσση μειονοτική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη και η τουρκόγλωσση μειονοτική
εκπαίδευση στη Θράκη. Το έργο αποτέλεσε προϊόν σύμπραξης του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών
Ομάδων και του Lozan Mübadilleri Vakfi (Tουρκικό Ίδρυμα Aνταλλαγέντων με βάση τη Συνθήκη της
Λωζάνης) και αποτελούσε μέρος ομώνυμου Προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία (Delegation of the European Commission to Turkey).

Γ. Μαυρομμάτης C.V. 3.4.2013
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