
α) Καταγραφή, τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση 
πρωτογενών πηγών (100sources/πλατφόρµα Ι)
Η βασική ερευνητική δραστηριότητα του έργου θα 
δηµιουργήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο µε 
σχολιασµένα πρωτογενή τεκµήρια γύρω από τη 
µεταναστευτική ιστορία και εµπειρία από το 1922 
έως σήµερα. Το αποθετήριο θα πλαισιώνεται από 
τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και από ένα 
ψηφιακό χάρτη µε φορείς, µουσεία, µνηµεία και 
συλλογικότητες που σχετίζονται µε τη µικρασιατική 
προσφυγική ιστορία. Οι επισκέπτες της πρώτης 
ψηφιακής πλατφόρµας του έργου µε τίτλο: 
«100sources», όπου θα περιλαµβάνονται τα 
παραπάνω, θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν 
τεκµηριωµένο υλικό για έρευνα, πολιτιστικές, 
τουριστικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

β) Εργαλεία και δράσεις συµµετοχικού 
σχεδιασµού για τη µελέτη της προσφυγικής 
µνήµης και εµπειρίας στον αστικό χώρο 
(100reflections/πλατφόρµα ΙΙ)
Μέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα, εργαστήρια 
ιστορίας και συµµετοχικού σχεδιασµού θα 
πραγµατοποιηθεί τόσο η συλλογή νέων ερευνητικών 
δεδοµένων όσο και η διάχυση της ερευνητικής 
διαδικασίας σε διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες 
που ενδιαφέρονται να µελετήσουν το προσφυγικό 
παρελθόν και να (συν)διαµορφώσουν αφηγήσεις για 
την ιστορία και το παρόν των πόλεων που 
δραστηριοποιείται το έργο. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
δηµιουργηθεί η δεύτερη ψηφιακή πλατφόρµα µε 
τίτλο: «100reflections», η οποία θα αποτελέσει το 
βασικό εργαλείο για τις συµµετοχικές και 
πληθοποριστικές δραστηριότητες του έργου.

γ) Φυσικές και Ψηφιακές Αφηγήσεις 
(100places/πλατφόρµα ΙΙΙ)
Στις τέσσερις πόλεις-λιµάνια θα πραγµατοποιηθούν 
φυσικές και ψηφιακές (Phydigital) διαδροµές, 
pop-up εκθέσεις και ένα πρότυπο διαδραστικό 
παιχνίδι, αναδεικνύοντας µε καινοτόµους τρόπους 
και µε στόχευση σε διαφορετικές οµάδες του 
πληθυσµού ζητήµατα συλλογικής µνήµης, 
προσφυγικής εµπειρίας και διαµόρφωσης του 
αστικού χώρου. Οι αφηγήσεις και οι διαδροµές θα 
συµπεριληφθούν στην τρίτη πλατφόρµα του έργου 
µε τίτλο: «100places». Το 100memories θα 
ολοκληρωθεί µε µια κεντρική έκθεση που θα 
συµπυκνώνει τη γενικότερη φιλοσοφία του στις 
αρχές του 2023. 

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών µε τη σύµπραξη των συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων Sociality (µε αντικείµενο την 
τεχνολογία) και Commonspace (µε αντικείµενο τον 
συµµετοχικό σχεδιασµό) στο πλαίσιο της δράσης 
«Ερευνώ - ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ» και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς 
πόρους µέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)» 
(κωδικός έργου: Τ2Ε∆Κ-04827).



Το 2022 θα συµπληρωθούν 100 χρόνια από την 
µεγαλύτερη προσφυγική µετακίνηση που 
σηµειώθηκε στην ελληνική ιστορία. Η άφιξη και 
εγκατάσταση στην Ελλάδα σχεδόν ενός 
εκατοµµυρίου προσφύγων σηµάδεψε πολλαπλά 
την ελληνική κοινωνία, που γνώρισε στη 
συνέχεια επαναλαµβανόµενες προσφυγικές και 
µεταναστευτικές ροές. Η προσφυγική εµπειρία 
της δεκαετίας του 1920 αποτελεί θεµελιακό  
στοιχείο της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της 
σύγχρονης Ελλάδας, που αποτυπώνεται στη 
συλλογική µνήµη, την ιστοριογραφία, τον αστικό 
χώρο αλλά και την καθηµερινότητα των πολιτών.

Το ερευνητικό έργο «100memories: Ολοκληρωµένη 
δράση φυσικής και ψηφιακής τεκµηρίωσης και 
προβολής της µικρασιατικής προσφυγικής µνήµης» 
επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική έρευνα για την 
προσφυγική εγκατάσταση και τις µεταναστευτικές 
ροές που ακολούθησαν τα επόµενα 100 χρόνια, µε τη 
χρήση καινοτόµων τεχνολογικών µεθόδων και 
εργαλείων µε στόχο την τεκµηρίωση, διάδοση και 
αναπαράσταση όχι µόνο της ιστορικής µνήµης γύρω 
από τον προσφυγικό-µεταναστευτικό πληθυσµό 
αλλά τον τρόπο που σε πολιτικό και κοινωνικό 
επίπεδο η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 
συνυφαίνεται µε την προσφυγική άφιξη και 
εγκατάσταση του 1922 και τα µεταναστευτικά 
ρεύµατα –από και προς την Ελλάδα– που 
ακολούθησαν. 

Το έργο εστιάζει σε τέσσερις πόλεις-λιµάνια που 
δέχτηκαν µεγάλο αριθµό προσφύγων. Το έργο 
εστιάζει σε τέσσερις κοµβικές για την προσφυγική 
εµπειρία πόλεις-λιµάνια (Πειραιάς, Βόλος, 
Θεσσαλονίκη και Χανιά) και απευθύνεται στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες των παραπάνω 
πόλεων µέσα από τις φυσικές δράσεις που θα 
υλοποιηθούν στις πόλεις αυτές αλλά ταυτόχρονα 
απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό –στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό– µέσα από τον δίγλωσσο ιστότοπο που θα 
περιλαµβάνει τρεις καινοτόµες ψηφιακές 
πλατφόρµες. 

Η πόλη ως  χώρος κατοικίας, εργασίας, ελεύθερου 
χρόνου, ως ο χώρος της παραγωγής και της 
κοινωνικής αναπαραγωγής, ως χώρος 
συναντήσεων και συγκρούσεων θα βρεθεί στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός της ερευνητικής 
διαδικασίας. Η οµάδα του έργου, οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες των πόλεων θα συναντηθούν και θα 
προσπαθήσουν µαζί να συγκροτήσουν µια βιογραφία 
των αστικών τόπων εκκινώντας από τους πιο 
«ταπεινούς» χώρους της καθηµερινής ζωής. Τι 
ιστορίες µπορεί να αφηγηθεί ένα σπίτι στην Άνω 
Πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα παγκάκι σε µια πλατεία 
της Νέας Ιωνίας του Βόλου, µια προβλήτα του 
λιµανιού των Χανίων, ένα ραφτάδικο στη Νέα 
Κοκκινιά; 

Σε αυτούς τους µικρούς, «ασήµαντους» χώρους της 
καθηµερινότητας καθρεφτίζονται οι µεγάλες και 
«σηµαντικές» ιστορίες των ξεριζωµών, των 
πολέµων, των πολιτικών συγκρούσεων των 
οικονοµικών καταστροφών. Καθρεφτίζονται όµως 
παράλληλα και οι ιστορίες του µόχθου, της ελπίδας 
και του αγώνα για επιβίωση. Σε µια ανάγνωση που 
εκκινεί από τους χώρους της καθηµερινής ζωής, οι 
πρόσφυγες και οι µετανάστες νοηµατοδοτούνται ως 
δρώντα υποκείµενα που µέσα από ατοµικές και 
συλλογικές πρακτικές επιχειρούν να ξαναχτίσουν τις 
ζωές τους -και κατά συνέπεια τις (νέες) πόλεις που 
κατοικούν. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, το 2023, 
στοχεύουµε να έχουµε δηµιουργήσει έναν χώρο 
–φυσικό στις πόλεις αναφοράς και ψηφιακό µέσα 
από τον ιστότοπό µας– όπου η προσφυγική και 
µεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας µέσα από 
προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που πήραν τον 
δρόµο της προσφυγιάς και της µετανάστευσης, 
αρχειακά τεκµήρια και υλικά αποτυπώµατα της 
εµπειρίας αυτής θα παρουσιάζεται, θα 
τεκµηριώνεται και θα είναι προσιτή και προσβάσιµη 
στο ευρύ κοινό. 


